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VRAAG 1 

Die meerderheid van die leerders het hierdie vraag goed behandel. Baie min leerders het al die vrae 
korrek gehad, maar ’n groot hoeveelheid het meer as 50% reg gehad. 
 
Voorstelle vir verbetering 
 Lees baie om terminologie en begrippe te verbeter. 

 
VRAAG 2 

Die nasieners het gevoel dat hierdie vraag ook oor die algemeen beter beantwoord is as in die 
verlede. Die vraag was ook langer as in die verlede. 
 
2.2.1.b Nadele van ’n kliënt-bediener – dit was verrassend hoeveel leerders gedink het dat die 

sekuriteit van ’n kliënt-bediener netwerk swak is (moontlik omdat dit die situasie by hulle 
skool is). Leerders het ook streng sekuriteit as ’n nadeel gesien (moontlik omdat hulle nie 
toegelaat sal word om speletjies te speel nie). 

2.2.2.c Sommige leerders het nie geweet wat ’n skakel is nie en het gedink dit skakel die netwerk 
aan of af. 

2.2.2.d ii. Leerders het nie geweet hoekom ’n Wifi netwerk NIE geskik sal wees vir ’n skool se 
rekenaarlokaal nie. 

2.3.2.b Baie leerders het nie die vraag oor superscalar reggehad nie. Dit is waarskynlik nie onderrig 
nie. 

 
Voorstelle vir verbetering 
 Die leerders moet ophou om antwoorde soos VINNIGER, GOEDKOPER ens te gee wanneer hulle 

nie weet waaroor dit gaan nie. Hulle moet hulle antwoorde behoorlik beskryf. EEN WOORD-
antwoorde is normaalweg nie aanvaarbaar nie. 

 Leerders moet gereeld op die Internet gaan en om meer kennis te kry op ’n meer tegniese vlak. 
Onderwysers moet nie net op die handboek staatmaak nie. Hulle moet meer weet as wat in die 
handboek staan om bespreking te kan uitlok. Onderwysers moet nie bang wees vir besprekings 
nie, selfs as weet leerders soms meer.  

 Leerders verstaan NIE woorde soos NOEM, BESKRYF, BESKRYF KORTLIKS, VERGELYK, ens wanneer 
vrae gevra word nie. Onderwysers MOET leerders help om hierdie woorde te verstaan as deel 
van voorbereiding vir ’n eksamen. 

 
VRAAG 3 

Hierdie vraag is redelik goed beantwoord. 
 
3.3.1 Slegs die woord “mobile” was dikwels as ‘n antwoord gegee, wat nie goed genoeg was om ’n 

punt te verdien nie. 
 
Voorstelle vir verbetering 
 Dit is belangrik vir leerders om op datum te wees met e-Kommunikasie begrippe. Dit verander 

voortdurend soos die Internet ontwikkel. Dit is baie belangrik dat veral die onderwyser geredelik 
toegang tot die Internet moet hê. 

 



VRAAG 4 
 
Hierdie vraag is baie goed beantwoord. 
  
4.5 Baie leerders verstaan nie regtig wat SPAM is nie – hulle verwar dit met PHISHING. SPAM is eintlik 
’n baie subjektiewe begrip. Dieselfde e-pos mag een persoon sien as span, terwyl ’n ander persoon dit 
nie so sien nie. Leerders moet weet dat dit nie ALTYD vra vir geld nie, en dat dit nie ONWAAR is nie, 
maar bloot gemorspos. 
 
Voorstelle vir verbetering 

 Daar moet baie gelees word rondom hierdie onderwerp om leerders te verryk. 
 Leer leerders om liewer te veel te sê om ’n goeie punt vir ’n vraag te behaal. Leerders gee 

dikwels twee feite, waaar die tweede feit eintlik ’n herhaling van die eerste feit is, maar net op 
’n ander manier gestel. Gee dus liewer te veel inligting. 

 
VRAAG 5 
 
Hierdie vraag is heelwat beter beantworod as in die verlede, ook omdat dit baie meer redelik was as 
in vorige jare se vraestelle. 
 
5.2.1 Leerders het nie die vraag oor normalisasie goed beantwoord nie. Hulle leer net woorde soos 

oortolligheid, sonder om te weet wat dit beteken. 
5.5.2 Leerders weet nie wat uiterste data is nie. Die 3 woorde normale data, foutiewe data en 

uiterste data word nie geleer nie. Hulle het ook nie verstaan wat ongeldige en verkeerde data 
is nie. 

5.6 Die korrekte terminologie word dikwels nie gebruik nie. Klas, metode, attribuut, ens word met 
mekaar verwar. 

 
Voorstelle vir verbetering 

 Onderwysers moet meer tyd spandeer aan normalisasie. Leerders verstaan nie die begrippe 
behoorlik nie. 

 Maak gebruik van PAT om die verskillende maniere waarop data getoets kan word te onderrig. 
 Onderwysers moet die korrekte terminologie gebruik om programering te leer. Die leerders 

verwar die woorde KLAS, METODE, ATTRIBUUT, ens. 
 
VRAAG 6 
 
6.3.1 Baie min kandidate het volpunte gekry vir die vraag oor ’n nutsprogram 
6.6.2.a Leerders ken nie die woord biometrika nie. 
6.5.3.a Leerders verstaan nie regtig wat defragmentasie is nie. 
6.5.3.b Baie min leerders het geweet wat ‘n SCSI aandrywer is. Meer kan daaroor op die Internet 

geleer word. 
 
Voorstelle vir verbetering 
 Doen meer navorsing – veral op die Internet. Moenie net vir leerders sê ’n deel van die werk is 

selfstudie nie. 
 Onderwysers moet meer kennis hê en moet die Internet gebruik. Neem as voorbeeld RFID tags – 

daar is nou soveel inligting daaroor op die Internet. Moedig leerders ook aan om inligting op te 
soek. 
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