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BRONGEBASEERDE VRAE

1.1 Die volgende Leeruitkomste en Assesseringstandaarde is gebruik om
kandidate in hierdie vraestel te assesseer:
Leeruitkomste

Assesseringstandaarde
Die vermoë van die leerder om:

Leeruitkoms 1

1. Formuleer vrae om begrippe vir ondersoek binne die konteks van dit

(Geskiedkundige
ondersoek)

2. Verkry toegang tot 'n verskeidenheid toepaslike inligtingsbronne om

wat bestudeer word, te ontleed. (Nie vir eksamendoeleindes nie.)

ondersoek te doen. (Nie vir eksamendoeleindes nie.)

3. Interpreteer en evalueer inligting en data uit die bronne.
4. Bestudeer inligtingsbronne en evalueer die nut van die
bronne vir die taak, met inbegrip van stereotipes,
subjektiwiteit en gapings in die beskikbare getuienis.
Leeruitkoms 2

1. Ontleed geskiedkundige begrippe as maatskaplike boustene.

(Geskiedkundige
begrippe)

2. Ondersoek en verdudielik die dinamika van veranderende
magsverhoudings in die gemeenskappe wat bestudeer word.
3. Vergelyk en kontrasteer interpretasies en perspektiewe van
gebeure, mense se optrede en veranderings om sodoende
onafhanklike gevolgtrekkings te maak oor die optrede of
gebeure.

Leeruitkoms 3

1. Identifiseer wanneer 'n interpretasie van statistieke omstrede
kan wees en ondersoek die gevolgtrekkings wat uit die data
(Kenniskonstruksie
blyk, krities.
en kommunikasie)
2. Sintetiseer inligting om 'n oorspronklike argument saam te stel
met behulp van bewyse uit bronne om die argument te steun.
3. Handhaaf en verdedig 'n samehangende en gebalanseerde
argument met behulp van bewyse wat verskaf word en
onafhanklik verkry word.
4. Dra kennis en begrip op verskillende maniere oor, insluitend
besprekings (geskrewe en mondelings) debat, skep van 'n
historiese skryfstuk deur die gebruik van verskillende genres,
navorsingsopdragte, visuele voorstellings en mondelinge
aanbiedings.
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1.2 Die volgende vlakke vrae word gebruik om brongebaseerde vrae te assesseer:

VLAKKE VAN BRONGEBASEERDE VRAE
VLAK 1 (V1)

VLAK 2 (V2)

•
•
•

Onttrek toepaslike inligting en data uit die bronne.
Organiseer die inligting logies.
Verduidelik geskiedkundige begrippe.

•

Kategoriseer geskikte of toepaslike inligtingsbronne
wat verskaf word om die vrae wat geopper word, te
beantwoord.
Ontleed die inligting en data wat uit 'n verskeidenheid
bronne versamel is.
Evalueer die inligtingsbronne wat verskaf word om te
besluit of die bronne geskik is vir die taak.

•
•
•
•

•
VLAK 3 (V3)

•
•

•

Interpreteer en evalueer inligting en data uit die
bronne.
Ondersoek inligtingsbronne en evalueer die nut van
die bronne vir die taak, met inagneming van
stereotipes, subjektiwiteit en gapings in die
beskikbare getuienis.
Ontleed
geskiedkundige
voorstellings
as
maatskaplike konstruksies.
Ondersoek en verduidelik die dinamiek van
veranderende magsverhoudings binne die aspekte
van samelewings wat bestudeer word.
Vergelyk en kontrasteer interpretasies en sienings
van mense se optrede of gebeure en veranderings
om onafhanklike gevolgtrekkings te maak oor die
optrede of gebeure.
Identifiseer wanneer 'n interpretasie van statistieke
dalk omstrede kan wees en ondersoek die
gevolgtrekkings wat uit die data blyk krities.

1.3 volgende tabel dui aan hoe brongebaseerde vrae geassesseer word.
•

By die nasien van alle brongebaseerde vrae moet krediet gegee word vir
enige ander geldige en toepaslike standpunte, argumente, bewyse of
voorbeelde.

•

By die toekenning van punte moet aandag gegee word in hoe 'n mate daar
aan die vereistes van die vraag voldoen is.

•

By die nasienriglyne word die vereistes van die vraag (vaardighede
waaraan aandag gegee moet word) sowel as die vlak van die vraag in
kursiefgedrukte skrif aangedui.
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2. UITGEBREIDE SKRYFWERK
2.1 Die uitgebreide skryfwerk fokus op een van die voglende vlakke:
VLAK VAN VRAAG
Vlak 1
•
Bespreek of beskryf volgens 'n gegewe argument wat in die uitgebreide
skryfwerk-vraag uiteengesit word.
•
Beplan en konstrueer 'n argument op grond van getuienis en gebruik die getuienis
om 'n slotsom te bereik.
Vlak 2
•
Voeg inligting saam om 'n oorspronklike argument te bou en gebruik bewyse om
die argument te steun.
•
Sustain and defend a coherent and balanced argument with evidence.
•
Write clearly and coherently in constructing the argument.
2.2 Nasien van uitgebreide skryfwerk
•

NASIENERS MOET DAAROP LET DAT DIE INHOUD VAN DIE ANTWOORD
GELEI SAL WORD DEUR DIE HANDBOEKE WAT BY 'N SPESIFIEKE
SENTRUM GEBRUIK IS.

• KANDIDATE MAG ENIGE ANDER TOEPASLIKE INLEIDING EN/OF
SAMEVATTING HÊ AS DIT WAT INGESLUIT IS BY 'N RIGLYN VIR NASIEN
VAN 'N SPESIFIEKE OPSTEL.

Globale assessering van uitgebreide skryfwerk
Die uitgebreide skryfwerk sal holisties (globaal) geassesseer word. Hierdie benadering
vereis dat die opvoeder die totale produk as 'n geheel sal bepunt sonder om die
samestellende dele individueel te bepunt. Hierdie benadering moedig die leerder aan om
'n individuele mening aan te bied deur gebruik te maak van geselekteerde feitelike
bewyse om 'n argument te ondersteun. Daar sal nie van die leerder verwag word om
slegs “feite” neer te skryf om 'n hoë punt te behaal nie. Dit sal leerders ook ontmoedig om
“modelantwoorde” voor te berei en te reproduseer sonder om die spesifieke vereistes van
die vraag in ag te neem. Holistiese nasien van opstelle gee krediet vir leerders se mening,
ondersteun deur bewyse. Anders as by inhoudsgebaseerde nasien, word leerders met
holistiese assessering nie vir ontoereikende taalgebruik gepenaliseer nie, aangesien die
klem op die volgende val:
•
•
•

Die konstruksie/daarstelling van 'n argument
Die toepaslike seleksie van feitelike bewyse om sodanige argument te ondersteun
Die leerder se interpretasie van die vraag
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Assesseringsprosedures by uitgebreide skryfwerk
1.

Hou die sinopsis in gedagte wanneer die skryfwerk nagesien word.

2.

Tydens die eerste deurlees van die skryfwerk moet regmerkies toegeken word vir 'n
relevante inleiding (aangedui met 'n kolpunt (bullet) in die nasienriglyne), vir elke
hoofmoment (aangedui met 'n kolpunt), 'n relevante slotopmerking (aangedui
met 'n kolpunt), bv. 'n antwoord waar daar 5 hoofpunte is, sal daar dus 7 regmerkies
wees.

3. Die volgende addisionele simbole kan ook gebruik word:

4.
4.1

•

Inleiding, hoofaspekte en slotopmerking nie behoorlik
gekontekstualiseer nie

•

Verkeerde stelling

•

Irrelevante stelling

|
|
|
|

•

Herhaling

R

•

Analise

A√

•

Interpretasie

1√

Die matriks
Die gebruik van 'n analitiese matriks vir die assessering van uitgebreide
skryfwerk (verwys na bl. 6)
By die nasien van uitgebreide skryfwerk met verwysing na bl. 6, moet die gegewe
kriteria in die matriks gebruik word. Beide die inhoud en die aanbieding moet in ag
geneem word. 'n Punt word toegeken by die snypunt van die inhoud en aanbieding,
gebaseer op die sewe vaardigheidsvlakke.
4.1.1

Met die eerste deurlees van die opstel word daar bepaal tot watter mate die hoofmomente
gedek is om en die inhoudsvlak (op die matriks) vas te stel.
I

4.1.2

Die tweede deurlees van die skryfwerk sal die vlak (op die matriks) van die aanbieding
bepaal.
I
A

4.1.3

4.2

VLAK 4

VLAK 4
VLAK 5

Ken 'n algehele punt toe met behulp van die matriks.
I

VLAK 4

A

VLAK 5

18-19

Gebruik van holistiese rubriek vir nasien van uitgebreide skryfwerk (verwys na bl. 7)
Die gegewe rubriek wat inhoud en aanbieding in ag neem, moet gebruik word
by die nasien van uitgebreide skryfwerk.
I en A
VLAK 5

Kopiereg voorbehou

18 - 20

Blaai om asseblief

Geskiedenis/V2

6
NSS – Memorandum

DoE/November 2009

GRAAD 12 ANALITIESE MATRIKS VIR UITGEBREIDE SKRYFWERK: PUNTETOTAAL: 30

AANBIEDING

VLAK 7

VLAK 6

VLAK 5

VLAK 4

VLAK 3

VLAK 2

VLAK 1

Baie goed
beplan en
gestruktureer.
Goeie sintese
van inligting.
Goed
gebalanseerde
argument is
ontwikkel.
Argument
deurgaans
volgehou en
verdedig.

Goed beplan
en
gestruktureer.
Sintese van
inligting.
Goed
gebalanseerde
oorspronklike,
onafhanklike
argument
ontwikkel.
Gebruik
getuienis om
die argument
te ondersteun.

Goed beplan
en
gestruktureer.
Ontwikkel
duidelike
argument.
Oorspronklike
slotsom bereik
op grond van
getuienis.
Getuienis
gebruik om
argument te
ondersteun.
Kom tot
onafhanklike
slotsom.
Gebruik
getuienis om
gevolgtrekking
te ondersteun.

Argument
beplan en
gestruktureer.
Getuienis
gebruik om
argument te
ondersteun.
Slotsom op
grond van
getuienis
Skryfwerk
gestruktureerd

Argument
beplan en
gestruktureer.
Sommige
getuienis
gebruik om
argument te
ondersteun.
Slotsom nie
duidelik
ondersteun
deur getuienis
nie.

Poging
aangewend
om antwoord
te struktureer.
Grootliks
beskrywend/
poging om
argument te
ontwikkel.

Min sprake van
analise en
geskiedkundige
verduideliking.
Antwoord glad
nie
gestruktureerd
nie.

27-30

24-26

24-26

23

21-22

21-22

20

18-19

18-19

17

15-16

15-16

14

12-13

12-13

11

9-10

9-10

0-8

INHOUD

VLAK 7
Vraag is ten volle
beantwoord.
Inhoudseleksie ten
volle relevant tot
gedagterigting/
argument wat
gevolg is.
VLAK 6
Vraag is
beantwoord.
Inhoudseleksie
relevant tot
gedagterigting/
argument wat
gevolg is
VLAK 5
Vraag grotendeels
beantwoord. Inhoud
toereikend en
relevant.
VLAK 4
Vraag herkenbaar in
antwoord.Gebreke
ten opsigte van
inhoud/ irrelevante
inhoudseleksie.
VLAK 3
Inhoudseleksie hou
nie altyd verband
met die vraag nie.
Weglatings.
VLAK 2
Inhoud skraal.
Vraag ontoereikend
beantwoord.
VLAK 1
Vraag nie
beantwoord nie.
Inhoud
ontoereikend.
Heeltemal irrelevant.
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GRAAD 12 HOLISTIESE RUBRIEK OM UITGEBREIDE SKRYFWERK TE ASSESSEER (BV. 'N
OPSTEL WAT VERWYS NA BRONNE, VERSLAG, NUUSBERIG, ENS.)
VLAK
7
Uitstekend
80 – 100%
24 – 30
[Uitstekend]

6
Verdienstelik
70 – 79%
21 – 23
[Baie goed]

5
Substantief
60 – 69%
18 – 20
[Goed]

4
Gemiddeld
50 – 59%
15 – 17
[Bevredigend]
3
Toereikend
40 – 49%
12 – 14
[Redelik]

2
Elementêr
30 - 39%
09 – 11
[Swak]
1
Nie behaal nie
0 – 29%
0–8

Indien die kandidaat alle of die meeste van die vaardighede op 'n spesifieke vlak gedemonstreer het, sal die
punt relevant tot die kategorie aan hom/haar toegeken word.
Fokus deurgaans op onderwerp – demonstreer 'n logiese en samehangende progressie tot slotsom
Duidelike begrip van die bronne
Gebruik alle bronne of die meeste daarvan
Selekteer relevante bronne
Haal selektief aan
Groepeer bronne (nie noodsaaklik nie, maar behoort nie 'n lys bronne neer te skryf nie)
Demonstreer agtergrondkennis oor die bronne
Waar van pas, word teenargumente volledig bespreek
Verwys korrek na relevansie, vooroordeel, akkuraatheid, beperkings van bronne
Druk hom-/haarself duidelik uit
Eindig met duidelike fokus op die onderwerp – neem standpunt in (m.a.w. bereik 'n onafhanklike/ oorspronklike
slotsom)
Wend goeie poging aan om konsekwent te fokus op onderwerp, maar argument verloor soms fokus
Duidelike begrip van die bronne
Gebruik alle bronne of die meeste daarvan
Selekteer relevante bronne
Haal selektief aan
Goeie gebruik van relevante bewyse uit bronne
Poog om teen-argument te oorweeg
Poog om te verwys na relevansie, vooroordeel, akkuraatheid en beperkings van bronne
Goeie uitdrukking
Eindig met duidelike fokus op die onderwerp – neem standpunt in (m.a.w. bereik 'n onafhanklike/ oorspronklike
slotsom)
Poog om te fokus op die onderwerp, maar argument het tekortkominge
Begryp die meeste van die bronne
Gebruik die meeste van die bronne
Selekteer relevante bronne
Uitdrukking goed, maar daar is foute
Tekort aan diepte in oorhoofse fokus, en verwys nie na een of meer relevante bronne nie
As toepaslik, poog om teenargument te oorweeg.
Oppervlakkig of geen poging om 'n relevansie, vooroordeel, akkuraatheid, beperktheid van bronne te verwys nie
Poog om standpunt in te neem (fokus op beperkings, ens.) om onafhanklike gevolgtrekking te maak.
Poog om op onderwerp te fokus, maar argument verloor dikwels fokus
Gemiddelde begrip van die meeste van die bronne
Gemiddelde gebruik van relevante getuienis uit die bronne
Gemiddelde poging om teenargument te oorweeg
Gemiddelde poging om te verwys na relevansie, vooroordeel, akkuraatheid en beperkings van bronne
Uitdrukking bevredidend
Wend poging aan om standpunt in te neem, maar ernstige gebrek aan skakel met res van opstel
Skryfwerk mag neig om bronne te lys en fokus daaraan te haak
Geringe poging om te fokus op die onderwerp
Min begrip van die bronne
Sukkel om relevante inligting uit die bronne te lig
Geen aanhalings nie – of oor die algemeen irrelevant
Wend geringe poging aan om teenargumente te oorweeg
Bronne word gelys
Poog nie om te verwys na relevansie, vooroordeel, akkuraatheid en beperkings van bronne nie
Geringe uitdrukking
Geringe poging om standpunt in te neem (sukkel om tot 'n onafhanklike slotsom te kom)
Kan nie op onderwerp fokus nie
Kan nie relevante bronne identifiseer nie
Geen aanhalings nie – of meestal irrelevant
Poog glad nie om teenargument te oorweeg nie
Skryfwerk bloot 'n lys van bronne
Poog nie om te verwys na relevansie, vooroordeel, akkuraatheid en beperkings van bronne nie
Baie swak uitdrukking
Swak poging om standpunt in te neem, indien enige
Geen poging om op die onderwerp te fokus nie
Maak glad nie gebruik van bronne nie
Heeltemal irrelevant
Skryf bron direk oor
Antwoord uiters swak

[Baie swak]
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WAS DIT DIE INEENSTORTING VAN DIE SOWJETUNIE WAT DIE
EINDE VAN APARTHEID IN SUID-AFRIKA BEЇNVLOED HET?

1.1
1.1.1 [Verduideliking van historiese begrippe uit Bron 1A – L1 – LO2 (AS1)]
(a) Apartheid
• wetlike segregasie om wit oorheersing te handhaaf
• lewens van swartes minderwaardig gemaak deur wetgewing
• gedwonge skeiding van rasse
• Enige ander relevante antwoord
(enige 1 x 2) (2)
(b) Kommunisme
• regeringstelsel waar daar 'n een-party-staat is;
• bronne word deur die staat besit namens die mense
• Enige ander relevante antwoord
(enige 1 x 2) (2)
(c) Sanksies
• handels- en ander beperkinge wat 'n land opgelê word
• manier om 'n land vir sy foute uit te sonder en te straf
• Enige ander relevante antwoord
(enige 1 x 2) (2)
1.1.2 [Interpretasie van bewyse uit Bron 1A – L2 – LO1 (AS3)]
Kandidate moet hulle antwoorde staaf indien hulle ‘n alternatiewe antwoord
voorsien
• Bring Koue Oorlog tot 'n einde – Suid-Afrika kan nie langer kommunisme as 'n
verskoning gebruik nie
• Veranderinge in Russiese buitelandse beleid, stel nie meer belang om
kommunistiese regimes te regverdig nie – Suid-Afrika nie langer die voorstaander
van Westerse belange in Afrika nie
• Beleid van perestroïka en glasnost maak van Rusland 'n nuwe land – dwing ook
verandering in Suid-Afrika af
• Enige ander relevante antwoord
(enige 1 x 2) (2)
1.1.3 [Onttrekking van inligting uit Bron 1A – L1 – LO1 (AS3)]
• Ekonomiese sanksies
• Veldtogte om beleggings te onttrek
• Rasse-onrus
• Finansiële krisis
• Besigheidsvertroue was laag
• Druk van die mense
• So kan ons nie langer aangaan nie

(enige 3 x 1) (3)

1.1.4 [Interpretasie en sintese van besyre uit Bron 1A – L2 – LO1 (AS3); LO3 (AS2)]
• De Klerk het nie meer 'n verskoning gehad om apartheid te verdedig nie
• Verlig die las om 'n verskoning vir sy aksies te soek
• Enige ander relevante antwoord
(enige 1 x 2) (2)
1.1.5 [Interpretasie van bewyse uit Bron 1A – L2 – LO1 (AS3); LO2 (AS2); LO3 (AS2)]
• Maak mense van die wêreld bewus van die euwels van apartheid
• Stel handels- en sportboikotte in
Kopiereg voorbehou
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•

Forseer die internasionale gemeenskap om waaksaam te raak en aksie te neem
teen die wit rasistiese regering
• Bied ondersteuning aan die mense in die land wat teen apartheid veg
• Enige ander relevante antwoord
(enige 1 x 2) (2)

1.1.6 [Analise en sintese van bewyse van Bron 1A – L2&3 – LO2 (AS3); LO3 (AS2&3)]
Kandidate kan sê geregverdig of nie geregverdig nie indien hulle hulle
antwoord met ‘n geldige argument kan ondersteun
GEREGVERDIG
• Suid-Afrika se rassebeleid voldoen nie aan internasionale norme nie
• Suid-Afrika se beleid van apartheid – skending van menseregte
• Dit is net deur internasionale druk dat verandering te weeggebring kan word
• Bekommerd oor die ontrekking van groot finansiële en besigheidsbeleggings deur
westerse lande
• Misdaad teen die mensdom
• Enige ander relevante antwoord
NIE GEREGVERDIG NIE
• Suid-Afrika moet self werk om verandering te bewerkstellig
• Dit was Suid-Afrika se interne probleem wat die mense van die land hulle eie
oplossings moet kry
• Groot moondhede het beleggins gehad, was bekommerd oor hulle ekonomiese
welvaart
• Enige ander relevante antwoord
(enige 1 x 2) (2)
1.1.7 [Interpretasie van bewyse uit Bron A – L3 – LO1 (AS3); LO2 (AS2)]
Alternatiewe standpunt mag aanvaar word indien die kandidaat die antwoord
kan staaf
•
•
•
1.2
1.2.1

Beide gebeure reflekteer 'n verswakking van Suid-Afrika se milit^ere en politieke
krag
Beide gebeure het Suid-Afrika met geen keuse gelaat nie as om 'n proses van
vernadering en hervorming te volg
Beide geure het die begin van 'n nuwe era in Suid-Afrika aangekondig
(enige 2 x 2) (4)

[Onttrekking en ekstrapolisasie van inligting uit Bron 1B – L1 – LO1 (AS3)]
• Regse teenreaksie
• Om ernstige bedenkinge onder die sekuriteitsmagte stop te sit
• Om die oortuiging en siening dat witmense meerderwaardig teenoor ander
rassegroepe is, te verander
(enige 1 x 2) (2)

1.2.2 [Interpretasie van bewyse uit Bron 1B – L2 – LO1 (AS3); LO2 (AS2)]
• Lig die verbod op die ANC en ander verbanne politieke organisasies
• Vrylating van Mandela
• 'n Volledige verandering breek die leë beloftes en tradisies van die verlede
• Enige ander relevante antwoord
(enige 1 x 2) (2)
Kopiereg voorbehou
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1.2.3 [Interpretasie en ontleding van bewyse uit Bron 1B – L3 – LO1(AS3); LO2 (AS2)]
VEREER
• Hy het die moed en die visie om Suid-Afrika op hierdie nuwe pad van hervorming
te lei
• Hy het sterk teenstand van sy eie mense en ander dele van die land se bevolking
ontvang
• Sy aksies sal vyande lok en tot sy val lei
• Enige ander relevante antwoord
NIE VEREER NIE
• Gedruk deur eksterne en interne magte
• Is met geen keuse gelaat nie as om in te gee aan die kragte van verandering
• Enige ander relevante antwoord
(2 x 2) (4)
1.2.4 [Interpretasie en ontleding van bewyse uit Bron 1B – L2 – LO2 (AS2); LO3 (AS2)]
Kandidate kan sê betroubaar of nie betroubaar nie en moet hulle antwoord
met ‘n geldige bewyse staaf
BETROUBAAR
• Gebeurtenis het op 2 Februarie 1990 gebeur
• Gebeurtenis verander Suid-Afrika se politieke lot
• Inligting kan vergelyk word met beskikbare bewyse en vir betroubaarheid
getoets word
• Enige ander relevante antwoord
NIE BETROUBAAR NIE
•
Dit is ‘n sekondêre bron
•
Dit is ‘n eensydige bron
•
Enige ander relevante antwoord

(enige 2 x 2) (4)

1.3
1.3.1 [Interpretasie en ontleding van bewyse uit Bron 1C – L3 – LO2 (AS2);
LO3 (AS2)]
• Om die wêreld te wys dat De Klerk tot die onderhandelinge verbind was
• Om die belofte van die 2 Februarie 1990-toespraak na te kom
• Om met hervorminge vir 'n vredevolle skikking te begin
• Om die land te verlig van die interne en eksterne druk vir verandering
• Enige ander relevante antwoord
(enige 1 x 2) (2)
1.3.2 [Interpretasie en ontleding van bewyse uit Bron1C – L2 – LO2 (AS2); LO3 (AS2)]
• Opgewondenheid
• Geluk
• Tevredenheid
• Verrassing
• Skok
• Verligting
• Enige ander relevante antwoord
(enige 1 x 2) (2)
Kopiereg voorbehou
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1.3.3 [Interpretasie en ontleding van bewyse uit Bron 1C – L2 – LO2 (AS2); LO3 (AS2)]
• Foto vang die oomblik van oorwinning,
• geluk en die opgewekte luim van die vrylating vas
• Enige ander relevante antwoord
(1 x 2) (2)

1.4 [Interpretasie/ontleding en sintese van bewyse uit al die bronne – L2&3 –
LO1 (AS3); LO2 (AS2&3); LO3 (AS2)]
Kandidate moet die volgende aspekte in hulle antwoord insluit
• Einde van kommunisme
• Nuwe beleid van Sowjetunie – Glasnost en Perestroïka
• Ekonomiese en sportsanksies
• Beleggings onttrek
• Finansiële krisis
• Internasionale anti-apartheiddruk
• SADF se nedelaag in Angola
• Swapo se oorwinning in Namibië
• Enige ander relevante antwoord

Gebruik die volgende rubriek om 'n punt toe te ken:

VLAK 1

VLAK 2

VLAK 3

• Gebruik bewyse op 'n elementêre wyse, bv. Toon
geen of min begrip van hoe die internasionale
gemaanskap Suid-Afrika beïnvloed het nie
• Gebruik bewyse gedeeltelik om oor onderwerp
verslag te doen of kan nie oor onderwerp verslag
doen nie
• Bewyse is meestal relevant en hou grootliks
verband met die onderwerp bv. Toon 'n begrip
van hoe die internasionale gemeenskap
verander in Suid-Afrika beïnvloed het.
• Gebruik bewyse op 'n baie basiese manier
• Gebruik relevante bewyse bv, demonstreer 'n
deeglike kennis van hoe die internasionale
gemeenskap verandering in Suid-Afrika
beïnvloed het.
• Bewyse pas goed by die onderwerp
• Gebruik
bewyse
baie
effektief
in
'n
geörganiseerde paragraaf wat 'n begrip van die
onderwerp toon

Punte: 0 – 2

Punte: 3 – 4

Punte: 5 – 6

(6)

Kopiereg voorbehou

Blaai om asseblief

Geskiedenis/V2

1.5

12
NSS – Memorandum

DoE/November 2009

UITGEBREIDE SKRYFWERK

1.5.1 [Beplan en konstrueer 'n argument gebaseer op bewyse deur analitiese en
interpretasie-vaardighede te gebruik - L1 – LO1 (AS3&4); LO2 (AS1, 2 &3);
1.5.2 LO3 (AS1, 2, 3 &4)]
SINOPSIS
Kandidate moet bespreek hoe die ineenstroting van die Sowjetunie die weg
gebaan het vir hervorming in Suid-Afrika.
Kandidate moet die volgende aspekte by hulle antwoord insluit:
HOOFASPEKTE
• Inleiding: Kandidate moet bespreek hoe die ineenstorting van die Sowjetunie
die weg vir hervorming gebaan het.
UITBREIDING
• Gorbastof se rol om kommunisme te beëindig
• Die bekendstelling van Glasnost en Perestroïka in Rusland
• Die impak van Glasnost and Perestroïka op Suid-Afrika
• De Klerk kon nie langer die argument gebruik dat apartheid die vlaag van
kommunisme probeer stuit het nie
• Verbanne politieke organisasie kon nie langer kommunisties-geinspireerde
teroriste genoem word nie
• De Klerk is geforseer om met voorheen verbanne organisasies soos die ANC
te onderhandel
• Bevrydingsorganisasies is gedwing om te onderhandel
• Het die weg gebaan vir onderhandelinge met die NC wat tot die
demokrasiteringsproses in Suid-Afrika gelei het.
• Proses van onderhandelinge is begin vir die beëindiging van apartheid
• Bevrydingsorganisasies is gedwing om te onderhandel
• Enige ander relevante antwoord
•

Slot: Kandidate moet hulle argumente met eie relevante bewyse afsluit.

(30)

Gebruik die matriks op bladsy 6 in hierdie dokument om hierdie uitgebreide
skryfwerk na te sien.
OF

Kopiereg voorbehou

Blaai om asseblief
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1.5.2 [Sintetiseer inligting om 'n oorspronklike argument te konstrueer deur bewyse uit
die bronne en eie kennis te gebruik om die argument te ondersteun L2 – LO1 (AS3&4); LO2 (AS1, 2 &3); LO3 (AS1, 2, 3 &4)]
SINOPSIS
Kandidate moet 'n verslag skryf wat verduidelik hoe die ineenstorting van die
Sowjetunie die ANC en NP met geen ander keuse gelaat het nie as om in te stem
tot 'n onderhandelde skikking.
Kandidate moet die volgende aspekte by hulle antwoord insluit:
HOOFASPEKTE
• Inleiding: Kandidate moet demonstreer hoe Gorbatjef se hervormings
instrumenteel was om beide die ANC en die apartheidsregering te oortuig om
te onderhandel.
UITBREIDING
• Die ineenstorting van die Sowjetunie is deur die NP as strategies belangrik
gesien om onderhandelinge met die ANC te begin – oortuiging dat die
beweging nou swak en in chaos was
• Die ANC is geforseer om met die apartheidregeting te onderhandel, omdat dit
geen militêre en ekonomiese ondersteuning van die Sowjetunie ontvang het
nie.
• Doelwit van die Sowjetunie was dat Suid-Afrika sy interne probleme moes
oplos
• Die einde van kommunisme het die verwydering van Kubaanse troepe en MKsoldate uit Angola beteken
• Onafhanklikheid van Namibië is as 'n voorloper van 'n onderhandelde skikking
gesien.
• Die ANC moet vir homself sorg as gevolg van die veranderende internasionale
scenario
• Druk van groot moondhede om saam te werk aan 'n vreedsame skikking
• Die ANC en die apartheidregering moet 'n vreedsame en werkbare oplossing
vind
• Die apartheidregering het die geleentheid gebruik om met die ANC te
onderhandel omdat dit swak gelyk het sonder Sowjet revolusionêre
ondersteuning
• Die behoefte vir wraak en die vernietiging van die ANC moes opsygeskuif word
vir mededeelsaamheid en nasiebou.
• Beide die NP en die ANC moes let op interne faktore (ekonomiese stagnering,
rasse-onrus, finansiële krisis, ens) om die land se toekoms te red
• Enige ander relevante antwoord
•

Slot: Kandidate moet die verslag met 'n gepaste slot afsluit.

(30)

Gebruik die matriks op bladsy 7 in hierdie dokument om hierdie uitgebreide
skryfwerk te assesseer
[75]

Kopiereg voorbehou

Blaai om asseblief
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HOE HET DIE INEENSTORTING VAN DIE USSR IN DIE 1990's TOT
DIE HERVOORSTELLING VAN ANGOLA (SENTRAAL-AFRIKA)
GELEI?

[Verduideliking van historiese beginsels uit Bron 2A – L1 – LO2 (AS1)]
(a) Marxisme-Leninnisme
• Filosofie van Marx en Lenin: 'n kombinasie van kommunistiese ideologie
gebaseer op die teorie van Marx en die praktyk van Lenin
• Hierdie filosofie is gebaseer op die beheer van produksiefaktore deur die staat
• Vrye handel en winsmaking is verbied/ kapitalisme is verbied
• “n Regeringstelsel wat ‘n klaslose gemeenskap voorstaan
• Enige ander relevante antwoord
(enige 1 x 2) (2)
(b) Multipartystelsel
• Deelname van baie partye aan 'n verkiesingsprosedure
• Aanvaarding van baie partye in 'n land
• Land ontvanklik vir 'n demokratiese klimaat
• Enige ander relevante antwoord

(enige 1 x 2) (2)

2.1.2 [Interpretasie en ontleding van bewyse uit Bron 2A – L2 – LO2 (AS2);
LO3 (AS2&3)]
• Natuurlike bronne uitgebuit deur supermoondhede
• Oorloë geveg met verteenwoordigende magte om die belange van die
supermoondhede te dien
• Sowjetunie het die MPLA gesteun
• Die VSA het UNITA gesteun
• Angola is deur VSA en USSR gebruik om hulle eie politieke ideologie te
bevorder
• Enige ander relevante antwoord
(enige 2 x 1) (2)
2.1.3 [Interpretasie en ontleding van bewyse uit Bron 2A – L2 – LO2 (AS2);
LO3 (AS2&3)]
• Beide wou Angola vir hulle eie ekonomiese welvaart gebruik
• Angola was ryk aan natuurlike hulpbronne, olie en diamante
• Beide wou Angola gebruik om hulle ideologie te versprei/ invloedsfeer
• Enige ander relevante antwoord
(enige 1 x 2) (2)
2.1.4 [Onttrek relevante inligting uit Bron 2A – L1 – LO1 (AS3)]
• Beweeg na markgeöriënteerde beleid
• Bied meer besigheidsgeleenthede
• Privatisering van staatsbates

(enige 2 x 1) (2)

2.1.5 [Interpretasie en ontleding van bewyse uit Bron 2A – L3 – LO2 (AS2);
LO3 (AS2)]
• Om aan te dui dat hulle Marxisme-Leninnisme laat vaar het
• Beweeg na 'n markgeöriënteerde ekonomie
• Hulle het nie nodig gehad om ‘n belied te volg wat die USSR steun nie
• Angola wou haarself herdefineer/ ‘n eie identiteit ontwikkeling
• Val van kommunisme
• Enige ander relevante antwoord
(enige 1 x 2) (2)
Kopiereg voorbehou

Blaai om asseblief
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2.1.6 [Interpretasie en ontleding van bewyse uit Bron 2A – L3 – LO2 (AS2);
LO3 (AS2)]
• Vertroue in die land se stabiliteit en groei
• Wêrelderkenning om haarself te herdefinieer
• Volg nie meer sosialistiese beleid nie
• Angola word nie meer as marionetregering nie
(enige 1 x 2) (2)
2.2
2.2.1 [Interpretasie en ontleding van bewyse uit Bron 2B – L2 – LO2 (AS2);
LO3 (AS2)]
• Konflik tussen MPLA en UNITA
• Burgeroorlog
(enige 1 x 2) (2)
2.2.2 [Interpretasie en ontleding van bewyse uit Bron 2B – L2 – LO2 (AS2);
LO3 (AS2)]
• Die einde van die Koue Oorlog het die weg gebaan vir 'n vredesooreenkoms
• Die VSA se Minister van Buitelandse Sake en die Sowjet Minister van
Buitelandse Sake was gewillig om vir 'n vredeskikking te onderhandel
• Kubaanse troepe onttrek
• Tree in by die internasionale gemeenskap om die land te stabiliseer
• Militêre hulp van die VSA en Sowjetunie sou stop
• Britse en Franse steun om ‘n nasionale weermag op te bou
• Enige ander relevante antwoord
(enige 1 x 2) (2)
2.2.3 [Interpretasie en ontleding van bewyse uit Bron 2B – L2 – LO2 (AS2);
LO3 (AS2)]
• Hulle wou help met die vorming van 'n nasionale weermag om die
wapenstilstandproses te monitor
• Bied opleiding vir 'n nasionale weermag om die belange van die land te dien
• Om bystand te verleen om vry en regverdige verkiesings te verseker
• Enige ander relevante antwoord
(1 x 2) (2)

2.2.4 [Interpretasie en ontleding van bewyse uit Bron 2B – L2 – LO2 (AS2);
LO3 (AS2)]
BRUIKBAAR – lig die volgende uit:
• Angola was nie meer 'n pion in die Koue Oorlog nie
• Vredesooreenkoms onderteken
• Angola het homself hergedefinieer deur bv. Nuwe winkels en kroeë geopen
• Bruikbaar tot ‘n sekere mate dit is ‘n eensydige standpunt
• Enige ander relevante antwoord
(enige 2 x 2) (4)
2.2.5 [Onttrekking van relevante inligting uit Bron 2B – L1 – LO1 (AS3)]
• Angola het sy eerste vryheids dans beleef
• Nuwe winkels en kroeë het oopgemaak
• Buitelandse vrywilligers- 'cooperates' – het aangekom
• Ambisieuse planne vir rekonstruksie is opgestel
• Buitelandse sakepersone het gekom om kontrakte te soek
• Inwoners het hulle huise geverf
(enige 2 x 1) (2)
Kopiereg voorbehou
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2.2.6 [Interpretasie en ontleding van bewyse uit Bron 2B – L3 – LO2 (AS2);
LO3 (AS2)]
Kandidate moet hulle antwoord in verband bring met Rip van Winkel se
wakkerword uit 'n droom, net om skielik te besef dinge het verander.
• Angola het veranderinge ondergaan
• Angola het homself hergedefinieer
• Enige ander relevante antwoord
(enige 1 x 3) (3)
2.3
2.3.1 [Ontrekking van relevante inligting uit Bron 2C – L1 – LO1 (AS3)]
• 34,10%

(1 x 2) (2)

2.3.2 [Onttrekking van relevante inligting uit Bron 2C – L1 – LO1 (AS3)]
• MPLA

(1 x 1) (1)

2.3.3 [Interpretasie en ontleding van Bron 2C – L3 – LO2 (AS2);
LO3 (AS2&3)]
• Multiparty-verkiesing
• Aanvaarding van alle partye
• Demokratiese klimaat vir verandering
• Te veel partye vir ‘n stabiele regering
• Enige ander relevante antwoord

(enige 1 x 2) (2)

2.3.4 [Interpretasie en ontleding van bewyse uit Bron 2C – L3 –
LO3 (AS2&3)]
Kandidate moet na beide bronne verwys
•
•

Bron 2C beeld die verkiesingsuitslae uit terwyl Bron 2B die vordering na die
1992-verkiesing en die verandering wat daarna gevolg het verduidelik
Bron 2B verduidelik die veranderinge wat multi-party verkiesings moontlik
gemaak het soos genoem in Bron 2C
(1 x 3) (3)

2.3.5 [Interpretasie en ontleding van bewyse uit Bron 2C – L3 –
LO3 (AS2&3)]
Die bron is bruikbaar omdat
BRUIKBAAR
• Outentieke verkiesinguitslae/ primêre bron
• Uitslae kan nagegaan word
• Dit voorsien ‘n beeld oor die verskillendepolitieke partye/ veranderinge
• Betroubaar tot ‘n mate omdat dit nie enige agtergrond inligting voorsien nie
• Enige ander relevante antwoord
(enige 1 x 2) (2)

Kopiereg voorbehou
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[Interpretasie, ontleding en sitetisering van bewyse uit alle bronne L3 – LO1 (AS3&4); LO2 (AS2 &3); LO3 (AS2, 3 &4]
Kandidate moet die volende aspekte by hul antwoord insluit:
• Sowjetunie het opgehou om MPLA te ondersteun
• Die VSA het opgehou om UNITA te ondersteun
• Die Sowjetunie het belangstelling in Angola verloor
• MPLA het Marxisme-Leninnisme laat vaar en 'n multipartystelsel aangeneem
• Die VSA se Minister van Buitelandse Sake en die Sowjetunie se Minister van
Buitelandse Sake het die weg gebaan om die brugeroorlog te beëindig
• Enige ander relevante antwoord
Gebruik die voglende rubriek om 'n punt toe te ken:

VLAK 1

VLAK 2

VLAK 3

• Gebruik bewyse op 'n elementêre manier, bv.
Toon geen of min begrip van die rol wat deur
die VSA en die USSR gespeel is om die weg te
baan vir verkiesings
• Gebruik bewyse gedeeltelik om oor onderwerp
verslag te doen of kan nie oor onderwerp verslag
doen nie
• Bewyse is meestal relevant en hou grootliks
verband met die onderwerp, bv. Toon begrip van
die rol wat deur die VSA en USSR gespeel is
om die weg te baan vir verkiesings
• Gebruik bewyse op 'n baie basiese manier
• Gebruik relevante bewyse, bv. Demonstreer 'n
deeglike begrip van die rol wat die VSA en USSR
gespeel het omd ie weg te baan vir verkiesing
• Bewyse pas goed by die onderwerp
• Gebruik
bewyse
baie
effektief
in
'n
geörganiseerde paragraaf wat 'n begrip van die
onderwerp toon

Punte: 0 – 2

Punte: 3 – 4

Punte: 5 – 6

(6)

Kopiereg voorbehou

Blaai om asseblief
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UITGEBREIDE SKRYFWERK

2.5.1 [Beplan en konstrueer 'n argument gebseer op bewyse duer analitiese en
interpretasie-vaardighede te gebruik. - L1 – LO1 (AS3&4); LO2 (AS1, 2 &3); LO3
(AS1, 2, 3 &4]
SINOPSIS
Kandidate moet verdudielik hoe die ineenstorting van die Sowjetunie bygedra het
tot Angola se herdefinieering in die 1990's.
Kandidate moet die volgende apsekte by hulle antwoord insluit:
HOOFASPEKTE
• Inleiding: Kandidate moet verduidelik hoe die ineenstroting van ide USSR
Angola beïnvloed het.
UITBREIDING
Die ineenstorting van die USSR het 'n groot impak op Afrika gehad
• Verandering in die Sowjetunie en Oos-Europa het die USSR gedwing om sy rol
in Angola te verander
• Gorbatjof se Glasnost en Perestroïka – USSR gedwing om uit Afrika (Angola)
te onttrek
• Ineenstorting van Marxisme-Leninnisme
• Einde van Koue Oorlog – verander Weste se houding teenoor Afrika
• Weste het nie meer bondgenote in Afrika nodig om die USSR se invloed teen
te staan nie
• Demokrasie en kapitalisme is meer gewild as kommunisme
• Sowjetunie het belangstelling in Angola verloor
• MPLA het Marxisme-Leninisme laat vaar en 'n multipartystelsel aangeneem
• Die VSA se Minister van Buitelandse Sake en Sowjetunie se Minister van
Buitelandse Sake het die weg gebaan om die eerste fase burgeroorlog te
beëindig
• Voortsetting van die burgeroorlog
• Vredesooreenkoms
• Verandering wat deur Angola ervaar is – vryheid, rekonstruksie, buitelandse
sakepersone ens.
• Multipartyverkiesing
• Groei en ontwikkeling
• Enige ander relevante antwoord
•

Slot: Kandidate moet hulle argumet afsluit duer te verduidelik of die
ineenstorting van die USSR 'n invloed op Angola gehad het.
(30)

Gebruik die matriks op bladsy 6 van hierdie dokument om te help met die
assesering van hierdie uitgebreide skryfwerk.
OF

Kopiereg voorbehou
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2.5.2 [Sintetiseer inligting om 'n oorspronklike argument te skep deur bewyse uit die
bronne en eie kennis te bgebruik om die argument te ondersteun.
SINOPSIS
Wanneer die verslag geskryf word, moet die kandidaat fokus op hoe Angola
ekonomies, polities en sosiaal voordeel getrek het uit die beëindiging van die koue
oorlog.
Die kandidate moet die volgende punte by hulle antwoord insluit:
HOOFASPEKTE
• Inleiding: Kandidate moet fokus op ekonomiese, politieke en sosiale
transformasie binne Angola.
UITBREIDING
EKONOMIES
• Verseker goeie bestuur – help om stabiele politieke klimaat te skep
• Lok buitelandse beleggings
• Voldoen aan markbeginsels (kapitalisme)
• Nooi gerespekteerde, bekende ekonomiese adviseurs om beamptes op te lei.
• Kry lidmaatskap by die IMF en Wêreldbank
• Kry lenings by die Wêreldbank
• Beweeg na markgeöriënteerde beleid
• Bied meer besigheidsgeleenthede
• Privatisering van staatsbates
• Diamante en olie bly steeds belangrike bates
• Enige ander relevante antwoord
POLITIES
• Laat Marxisme-Leninisme vaar
• Oplossing van binnelandse konflik
• Multipartystelsel
• Die VSA se Minister van Buitelandse Sake en die USSR se Minister van
Buitelandse Sake het die weg gebaan om die burgeroorlog te beëindig
• Wapenstilstand
• Vredesooreenkoms
• Vryheid behaal
• Verkiesing van 1992
• Respek vir Gesag van die Wet
• Handhaaf demokratiese beginsels – vrye en regverdige verkiesings
• Enige ander relevante antwoord
SOSIAAL
• Fokus op opvoeding – primêre en sekondêre inskrywings het vermeerder
• Volwasse geletterdheidveldtogte
• Handhaaf basies menseregte
• Verhoog basiese lewenstandaarde – meer mense kan bydra tot die ekonomie
• Enige ander gepaste antwoord
•

Slot: Kandidate moet hulle argument afsluit deur te verduidelik hoe die land
hulself ekonomies, polities en sosiaal kon hervoorstel.
(30)

Gebruik die matriks op bladsy 7 van hierdie dokument om hierdie uitgebreide
skryfwerk te assesseer
[75]
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HOEKOM WAS DIE PAD NA DEMOKRASIE IN SUID-AFRIKA MET
ONSEKERHEID, VREES EN ANGS GEVUL?

3.1
3.1.1 [Interpretasie van bewyse uit Bron 3A – L2 – LO1 (AS3)]
• Om op hoogte te kom van die situasie in die land
• Om 'n vars mandaat te kry om met die regering te onderhandel
• Om die proses wettig te maak deur ‘n mandaat van die kamerade te verkry
• Enige ander relevante antwoord
(2 x 2) (4)
3.1.2 [Onttrekking uit Bron 3A – L1 – LO1 (AS3); LO3 (AS2)]
• Terror Lekota
• Cyril Ramaphosa
• Tokyo Sexwale

(enige 2 x 1) (2)

3.1.3 [Ontrekking deur die gebruik van Bron 3A – L1 – LO1 (AS3); LO3 (AS3)]
• Voorstelle vir onderhandelings
• Verwerping van voorvereistes vir samesprekings
• Aftakel van apartheid
• en begin van versoening
• Enige ander relevante antwoord
(enige 3 x 1) (3)
3.1.4

[Interpretasie van bewyse uit Bron 3A – L2 – LO1 (AS3)]
• Hy het De Klerk geluk gewens, teken van respek en integriteit
• Nederigheid in oorwinning, nie hoogmoedig en selfvoldaan nie
• Mandela was besorg oor die welstand van die hele land se burgers
• Baie oop, vol begrip, volwasse leierskap
• Hoop dat hulle saam sal werk in ‘n nuwe Suid-Afrika
• Enige ander relevante antwoord
(enige 1 x 2) (2)

3.1.5 [Interpretasie en ontleding van bewyse uit Bron 3A – L3 – LO3 (AS2&3)]
Die bron is betroubaar omdat
BETROUBAARHEID
• Teksboek is 'n tersiêre bron – inligting moet aan verdere historiese evalusie
onderwerp word
• Inligting kan een siening bevoordeel en hisotirese akkuraatheid en egtheid kan
ontbreek.
• Verwysing moet gemaak word na 'n primêre bron om betroubaarheid vas te stel
• Betroubaar tot ‘n sekere mate omdat inligting tipies is – ondersteun deur
inligting uit ander bronne
• Enige ander relevante antwoord
(enige 1 x 2) (2)

Kopiereg voorbehou
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3.2
3.2.1 [Interpretasie van bewyse – L3 – LO2 (AS1&2)]
• Om beide swart en wit burgers van die land te kalmeer
• Om rigting te gee aan die onderhandelingsproses weer op koers te kry
• Om die proses van onderhandelings sterker te maak
• Om burgeroorlog/ bloedvergieting te voorkom
• Enige nader relevante antwoord
(enige 2 x 2) (4)
3.2.2 [Interpretasie van bewyse deur die gebruik van Bron 3B – L2&3 – LO1 (AS3); LO2
(AS2&3); LO3 (AS2)]
• Die hele nasie het 'n seun/ leier van die massas verloor
• Hani was 'n vegter gedurende die oorlog en 'n soldaat vir vrede gedurende
vreedsame tye
• Moord was bedoel om die onderhandelings te ontspoor
• Enige ander relevante antwoord
(enige 2 x 1) (2)

3.2.3 [Interpretasie van bewyse deur die gebruik van Bron 3B – L2&3 – LO1 (AS3); LO2
(AS2&3); LO3 (AS2)]
• Om die land te destabiliseer
• Om onderhandelinge in die wiele te ry
• Om die samesprekings van die verkiesing stop te sit
• Hy was ‘n kommunis
• Hy het sterk leierseinskappe getoon
• Hy was ‘n begeesterde man en het die nasie gedien
• Enige ander relevante antwoord
(enige 2 x 1) (2)
3.2.4 [Interpretasie van bewyse deur die gebruik van Bron Source 3B – L2&3 – LO1 (AS3);
LO3 (AS2)]
• Hy het die stryd om bevryding uitsonderlik gedien, en die respek en liefde van
miljoene in die land gewen
• Geliefde seun van ons land
• Enige relevante aanhaling
(1 x 2) (2)
3.2.5 Interpretasie en ontleding van bewyse uit Bron 3B – L3 – LO3 (AS2&3)]
• Mandela het reeds die waardes van 'n staatshoof gedemonstreer
• Mandela het alle brugers gevra om kalm te bly
• Dit was moontlik omdat Mandela, met die ANC, vrywilliglik die gewapende
stryd beëindig het
• Mandela het die vrese van wit en swart teen dominansie stilgemaak
• Hy het volgehou dat die nasie gebou moet word
• Hy het geglo in veelrassige Suid-Afrika/ versoening
• Enige ander relevante antwoord
(enige 2 x 2) (4)

Kopiereg voorbehou
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3.3
3.3.1 Interpretasie en ontleding van bewyse uit Bron 3C – L3 – LO2 (AS2&3);
LO3 (AS2&3)]
• Deelname deur alle partye sonder vrees
• Verkiesing was oop vir mense van kleur wat voorheen onderdruk was
• Internasionale waarnemers het die verkiesing vry en regverdig verklaar
• Enige ander relevante antwoord
(enige 1 x 2) (2)
3.3.2 Interpretasie en ontleding van bewyse uit Bron 3C – L3 – LO2 (AS2&3);
LO3 (AS2&3)]
• Vrees dat die grondwet verander kan word
• Oorgrootte meerderheid van die ANC kon 'n bron van vrees en onsekerheid wees
• Nie goed vir demokrasie nie – rol van opposisie word onbelangrik gemaak
• Enige ander relevante antwoord
(enige 1 x 2) (2)
3.3.3 Interpretasie en ontleding van bewyse uit Bron 3C – L3 – LO2 (AS2&3);
LO3 (AS2&3)]
• Die land kon in burgeroorlog gedompel word
• As die IVP nie aan die verkiesing deelgeneem het nie sou die verkiesing nie
inklusief gewees het nie
• Die koninkryk was deel van die nuwe Suid-Afrika
• Enige ander relevante antwoord
(enige 2 x 2) (4)

3.3.4 Interpretasie en ontleding van bewyse uit Bron 3C – L3 – LO2 (AS2&3);
LO3 (AS2&3)]
(a)
•
•
•

Gesegregeerde tuislande is deur die apartheidsregering geskep om 'n skyn
van selfregering te gee.
Om die uitslae van die verkiesing te verduidelik
Gebiede wat vir die Swartes opsy gesit is waar hulle in armoede geleef het
(1 x 2) (2)

(b)
•

Die Onafhanklike Tuislande is by die verenigde Suid-Afrika van nege
provinsies ingelyf
(1 x 2) (2)

Kopiereg voorbehou

Blaai om asseblief
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[Interpretasie. Ontleding en sintese van bewyse van al die bronneL1-3 – LO1 (AS1); LO2 (AS1, 2 &3); LO3 (AS1, 2, 3 &4]
Kandidate moet die volgende aspekte by hulle antwoorde insluit:
• Mandela het sy status gebruik om die situasie te beheer
• Mandela het beide wit en swart gevra om kalm te bly
• Gebruik die kleur van die oortreder en die ooggetuie om die gewilligheid van
mense te demonstreer om met die onderhandelinge aan te gaan.
• Slegte situasie afgeweer
• Land was reeds ver in die proses van 'n onderhandelde skikking
• Besef deur alle betrokke partye dat 'n skikking noodsaaklik was vir vrede in die
land
• Die Uitvoerdende Oorgangsregering en OVK is geskep
• Enige ander relevante antwoord
Gebruik die volgende rubriek om 'n punt toe te ken:
relevante
• Gebruik bewyse op 'n elementêre manier, bv.
Toon geen of min begrip van hoe Hani se
moord misluk het om politieke vooruitgang in
Suid-Afrika in die wiele te ry
VLAK 1
• Gebruik bewyse gedeeltelik om oor onderwerp
verslag te doen of kan nie oor onderwerp verslag
doen nie
• Bewyse is meestal relevant en hou grootliks
verband met die onderwerp, bv. Toon begrip van
VLAK 2
hoe Hani se moord misluk het om politieke
vooruitgang in Suid-Afrika in die wiele te ry
• Gebruik bewyse op 'n baie basiese manier
• Gebruik relevante bewyse, bv. Demonstreer 'n
deeglike begrip en kennis van hoe Hani se
moord misluk het om politieke voortuigang in
Suid-Afrika in die wiele te ry.
VLAK 3
• Bewyse pas goed by die onderwerp
• Gebruik bewyse baie effektief in 'n
georganiseerde paragraaf wat 'n begrip van die
onderwerp toon

Punte: 0 – 2

Punte: 3 – 4

Punte: 5 – 6

(6)

Kopiereg voorbehou

Blaai om asseblief
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UITGEBREIDE SKRYFWERK

3.5.1 [Beplan en konstrueer 'n argument gebaseer op bewyse deur analitiese en
interpretasievaardighede te gebruik - L1 – LO1 (AS3&4); LO2 (AS1, 2 &3); LO3
(AS1, 2, 3 &4)]
SINOPSIS
Kandidate moet hoe die gebeure van die1990s 'n vreedsame oorgang na
demokrasie bedreig het, bespreek. Hierdie vraag leen homself tot verskillende
interpretasies afhangende van die die kandidaat se politieke standpunt oor wat
onsekerheid, vrees en angs behels.
Kandidate moet die volgende aspekte by hulle antwoorde insluit:
HOOFASPEKTE
Inleiding: Kandidate moet hul opstel inlei met 'n aanduiding van hoe die pad na
demokrasie met onsekerheid, vrees en angs gevul was.
UITBREIDING
• Vrylating van Mandela
• Proses van onderhandelinge en hervorming
• Onderhandelinge tussen hoofaandeelhouers begin
• Pretoria Minuut
• Grootte Schuur Minuut
• Geweld in Boipatong, Natal en PWV
• Cosag Groep en Vryheidsalliansie
• CODESA 1 en 2
• Bisho-slagting
• Sluipmoord op Chris Hani
• AWB bestorm die Wêreld Handelsentrum
• Bophuthatswana-coup
• Rekord van Verstandhouding
• 1994-verkiesing
• Nuwe Grondwet
• Enige ander relevante antwoord
•

Slot: Kandidate moet hulle argument afsluit met 'n relevante slot.

(30)

Gebruik die matriks op bladsy 6 in hierdie dokument om hierdie
uitgebreideskryfwerk-vraag te asseseer.
OF
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3.5.2 [Sintetiseer inligting om 'n oorspronklike argument te konstrueer deur
bewyse uit die bronne en eie inligting te gebruik om die argument te
ondersteun - L2 – LO1 (AS3&4); LO2 (AS1, 2 &3); LO3 (AS1, 2, 3 &4]
SINOPSIS
Kandidate kan 'n spesifieke argument volg in die skryf van die artikel. Dit
moet akkuraat en duidelik wees en sy/haar ondersteuning van die oorgang
en transformasie na demokrasie demonstreer.
Kandidate moet die volgende aspekte by hulle antwoord insluit:
HOOFASPEKTE
Inleiding: Kandidate moet 'n sekere argument volg: hulle moet moet met die
stelling saamstem of nie daarmee saamstem nie. Indien die kandidate met
die stelling saam stem moet die rol van Mandela beklemtoon word, maar
party kandidate kan die kwessie van kollektiewe leierskap en die proses
aanspreek
UITBREIDING
• Vroeë jare – 27 jaar in die tronk; internasionale ikoon; leierskap – goeie
eienskappe soos nederigheid, integriteit en onbaatsugtigheid; die
opofferinge wat hy gemaak het, is lewensgroot
• Mandela se ouderdom by tye van die onderhandelinge
• Mandela se status
• Gewilligheid om 'n middeweg te vind
• Reik uit na al die mense
• Stel sy persoonlike belange tweede tot voordeel van die land
• Oortuig ander lande om Suid-Afrika te help
• Praat met opposisiepartye
• Verseker die Nasionale Party van sy verbintenis tot vrede
• Enige ander relevante antwoord
• Slot: Kandidate moet hulle argument afsluit met 'n relevante
gevolgtrekking.
Gebruik die matriks op bladsy 7 in hierdie dokument om hierdie
uitgebreideskryfwerk-vraag te assesseer.

Kopiereg voorbehou

(30)
[75]
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HET DIE WAARHEID-EN-VERSOENINGSKOMMISSIE (WVK) DIE
GENESENDE WONDE VAN 'N PYNLIKE SUID-AFRIKA WEER
OOPGEVLEK?

4.1
4.1.1 [Onttrekking uit Bron 4A – L1 – LO1 (AS3); LO3 (AS2)]
• Hoofkwartiere van SA Raad van Kerke wat die ANC ondersteun het. Die ANC
was toe nog 'n verbanne organisasie
• Khotso Huis is as 'n vergaderplek deur die ANC gebruik
• Die bron wou die ANC in ‘n slegte lig stel/ diskrediteer
• Enige ander relevante antwoord
(enige 1 x 2) (2)
4.1.2 [Interpretasie en evaluering van bewyse van Bron 4A – L3 – LO1 (AS3);); LO3 (AS2)]
• Kwaad omdat die ANC verkeerdelik die skuld gekry het vir die bom
• Kwaad omdat 'n onskuldige vrou beskuldig en in die tronk gegooi is
• Teleurgesteld in die regering se skelmstreke
• Enige ander relevante antwoord
(enige 1 x 2) (2)
4.1.3

[Onttrekking van bewyse uit Bron 4A – L1 – LO1 (AS3]
• ANC verbanne organisasie – lede "terroriste" wie se aktiwiteite "kommunisites
geïnspireer" is'
• Die wêreld sou glo dat die ANC die skuldiges was
• Die bomaanval was die werk van die ANC
• Hierdie daad van terrorisme
• Enige ander relevante antwoord
(enige 1 x 2) (2)

4.1.4

[Interpretasie van bewyse uit Bron 4A – L2 – LO1 (AS3)]
• Die werk van die WVK
• Adrian Vlok, voormalige Minister van Reg en Orde – erken skuld in sy aansoek
om amnestie
(enige 1 x 2) (2)

4.1.5

[Interpretasie en evaluering van bewyse uit Bron 4A –L2- LO1 (AS3);
LO2 (AS2)
• Gevoel van skuld en berou
• Gewete
• Regte ding om te doen in die gees van nasiebou en versoening
• Enige ander relevante antwoord
(enige 1 x 2) (2)

Kopiereg voorbehou

Blaai om asseblief
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[Ontleding en interpretasie van bewyse uit Bron 4A- L3- LO1 (AS3);
LO3 (AS3)
Kandidate kan dit as geregverdig of nie geregverdig beskou en hulle
antwoord motiveer
•
•
•
•
•
•
•
•

4.1.7
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GEREGVERDIG
Vlok was bereid om te erken dat hy sy mag misbruik het
Versoening – wys demokrasie in aksie
Hy het opregte berou getoon
Enige ander relevante antwoord
NIE GEREGVERDIG NIE
Vlok moet verhoor word vir sabotasie as 'n terroris en die regering se
skelmstreke
Stuur die boodskap dat apartheid goedgekeur word uit
Vlok het blatant en in die openbaar gejok.
Enige ander relevante antwoord
(enige 2 x 2) (4)

[Interpretasie en ontleding van bewyse om die betroubaarheid te bepaal in die
gebruik van Bron 4A- L3- LO3 (AS2,3)]
Die bron is betroubaar omdat
• Desmond Tutu is 'n kerkman en was voorsitter van die WVK – bewyse sal
betroubaar wees
• Vlok het voor die WVK getuig – openbare getuienis
• Vlok was die minister wat die opdrag gegee het om Khotso Huis te bombardeer
• Hoop op amnestie het ondergrondse aktiwiteite aan die lig gebring
• Betroubaar tot ‘n sekere mate want die bron kan bevoordeeld wees
• Enige ander relevante antwoord
(enige 1 x 2) (2)

4.2
4.2.1 [Interpretasie en evaluering van bewyse uit Bron 4B – L3 – LO1 (AS3); LO3 (AS2)]
Kandidate kan besluit of dit as noodsaaklik is of nie noodsaaklik is nie en hulle
antwoord met ‘n geldige motivering steun
NOODSAAKLIK
• PW Botha was die leier van die regering wat gruweldade gedoen het
• Geleentheid om die nasie heel te maak en berou te toon oor apartheidsdade
• Neem verantwoordelikheid vir dade van menseregte-skendings
• Enige ander relevante antwoord
NIE NOODSAAKLIK NIE
• Hy was toe die leier van die land
• Oud en sieklik
• Om voor die WVK te getuig in 'n publieke verhoor sou vernederend wees
• Aksies is deur ministreriële opdragte uitgevoer
• Land was in oorlog teen die bevrydingsbewegings
• Enige ander relevante antwoord
(enige 1 x 2) (2)

Kopiereg voorbehou

Blaai om asseblief
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4.2.2 [Interpretasie en verduideliking van bewyse uit Bron 4B – L3 – LO1 (AS3);
LO3 (AS2)].
• Botha-regering verantwoordelik vir skending van menseregte – maar toon nie
berou nie
• Tutu het alles gedoen vir 'n skuldige wat nie berou toon nie
• Dit het gelyk asof Tutu doen soos Botha wou hê voor die WVK te verskyn nie
• Tutu kon nie vir Botha oorreed om
• Enige ander relevante antwoord
(enige 1 x 2) (2)
4.2.3 [Interpretasie en ontleding van bewyse uit Bron 4B – L3 – LO1 (AS3);
LO2 (AS2); LO3 (AS2)]
• PW BOTHA: Geen berou nie en hardkoppig. Botha het nie respek vir die posisie
van Tutu getoon nie.
• TUTU: Tegemoetkomend, versoenend. Toon respek en empatie vir 'n voormalige
vyand.
• Enige ander relevante antwoord
(enige 2 x 2) (4)
4.2.4 [Interpretasie van bewyse uit Bron 4B – L3 – LO1 (AS3); LO2 (AS2); LO3 (AS2)]
• Baie diktatoriaal/ het mag oor sy kabinet gehad
• Het geglo in die meerwaardigheid van die Afrikaner
• Glo die ANC was kommunisties-terroriste-organisasie wat vernietig moet word
• Passievol oor witmeerderheidsbeheer en Afrikanerdominansie
• Enige ander relevante antwoord
(enige 1 x 2) (2)
4.2.5

[Kies, ontleding en sintese van bewys uit Bron 4B- L2- LO1 (AS4); LO3 (AS2)]
• Kan bevooroordeeld/ eensydige siening
• Onvoldoende bewys om doelwitte te bereik
• Enige ander relevante antwoord
(enige 1 x 2) (2)

4.2.6

[Interpretasie en evaluering van bewyse uit Bron 4B - L2-LO1 (AS3); LO2 (AS2);
LO3 (AS2)]
• WVK 'n poging om 'n verdeelde verlede te genees
• WVK 'n poging om die nasie te versoen en nasiebou aan te moedig
• WVK 'n geleentheid om die waarheid te hoor
• Mense/ oortreders moet verantwoordelikheid vir hulle dade aanvaar in die
openbaar
• Enige nader relevante antwoord
(enige 1 x 2) (2)

4.3
4.3.1

Interpretasie van bewyse uit Bron 4C- L2 - LO1 (AS3)]
Baie aantygings en beskuldigings van menseregteskendings teen die NP
Die WVK moes die foute van die apartheidsera ondersoek – het volumes vol
inligting ingesamel
• Felheid van kritiek teen NP – was meer as veertig jaar aan bewind in
apartheidsregering
(enige 2 x 1) (2)
•
•

Kopiereg voorbehou
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4.3.2 Interpretasie van bewyse uit Bron 4C- L2 - LO1 (AS3)]
• Reageer met ongeloof en onsensitiwiteit, het geglo dat die NP die enigste
kwaaddoeners was
• Verras dat die ANC nie skuldvry is nie
• Die ANC wou nie gehad het dat hulle dade met die van die NP vergelyk word nie
• Enige ander relevante antwoord
(enige 1 x 2) (2)
4.3.3

[Interpretasie van bewyse uit Bron 4C- L2 - LO1 (AS3)]
• Tonne en volumes inligting wat aan die lig gekom het, maak dit menselik
onmoontlik om dit sonder 'n meganiese toestel te dra
• Poging deur die spotprenttekenaar om aan te dui dat die inligting wat na vore
gekom het, oorweldigend was
• Tutu was die voorsitter van die WVK
• Enige ander relevante antwoord
(enige 1 x 2) (2)

4.3.4 [Evalueer die bruikbaarheid van bewyse uit Bron 4C - L3- LO1 (AS3&4);
LO3 (AS2,3)]
Die bron is bruikbaar omdat
•
•
•
•
•

Beeld 'n gevarieerde reaksie op die WVK-verslag uit
WVK het beide die apartheidsregering en die vryheidsbeweging ondersoek
Gee inligting oor belangrike rolspelers van WVK
Ondersteun Tutu se standpunt
Enige ander relevante antwoord
(enige 1 x 3) (3)

Kopiereg voorbehou
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[Interpretasie, ontleding en sintese van bewyse van alle bronne L3 – LO1 (AS3); LO2 (AS1, 2 &3); LO3 (AS1, 2, 3 &4]
Kandidate moet die volgende by hulle antwoorde insluit:
• Sommige skuldiges het nie voor die WVK verskyn nie
• Siening dat sommiges wat skuldig was aan gruwelike menseregteskendings straf
vrygespring het
• Verhoogte politieke spanning
• WVK beskuldig van 'n 'heksejag', eerder as 'n middel tot nasionale versoening
• Apartheidregering het nie berou vir dade getoon nie
• Amnestie was kontroversieel
• Vergoeding onvoldoende
• Verwagting dat straf aan skuldiges uitgedeel word
• Engie ander relevante antwoord
Gebruik die volgende om 'n punt toegeken
:
VLAK 1

VLAK 2

VLAK 3

• Kan nie bewyse onttrek nie of ontrek bewyse uit die
bronne op 'n baie elementêre manier, bv dui geen
of min begrip van hoekom die WVK aan ernstige
kritiek onderwerp is
• Gebruik bewyse gedeeltelik om verslag te doen oor
onderwerp of kan nie verslag doen oor onderwerp
nie
• Onttrek bewyse uit die bronne wat meestal relevant
is en in 'n groot mate verband jou met die
onderwerp, bv. Toon begrip van hoekom die WVK
aan ernstige kritiek onderwerp is
• Gebruik bewyse uit bronne op 'n baie basiese
manier
• Onttrek relevante bewyse uit die bronne, bv.
Demonstreer 'n deeglike begrip van hoekom die
WVK aan ernstige kritiek onderwerp is
• Onttrekte bewyse – pas goed by die onderwerp
• Gebruik bewyse uit bronne baie effektief in 'n
geörganiseerde paragraaf wat 'n begrip van die
onderwerp toonse evidence from sources very

Punt: 0 – 2

Punt: 3 – 4

Punt: 5 – 6

(6)
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UITGEBREIDE SKRYFWERK
4.5.1 [Beplan en konstrueer 'n argument gebaseer op bewyse deur analitiese en
interpretasievaardighede te gebruik - L1 – LO1 (AS3&4); LO2 (AS1, 2 &3);
LO3 (AS1, 2, 3 &4]
SINOPSIS
Kandidate moet aandui of hulle saamstem of nie saamstem nie of gedeeltelik
saam stem of nie saamstem dat die WVK die genesende wonde van 'n
pynlike Suid-Afrika weer oopgekrap het.
Kandidate moet volgende aspekte by hul antwoord insluit:
HOOFASPEKTE
Inleiding: Kandidate moet 'n argument volg, hulle moet saamstem of nie
saamstem of gedeeltelik saam stem of nie saamstem of gedeeltelik saam
stem of nie saamstem nie dat die WVK die genesende wonde van 'n pynlike
Suid-Afrika oopgekrap het. of gedeeltelik saam stem of nie saamstem
UITBREIDING
Kandidate moet hul standpunt aandui
STEM NIE SAAM NIE
• Hooffokus – vertel die waarheid, vergifnis en versoening
• Daar was 'n werklike verbintenis tot versoening
• Genesing kan slegs plaasvind as die waarheid oor die verlede bekend is
• In sommige gevalle was daar afsluiting
• Families kon vergewe
• Vir restoratiewe reg om te werk, moes die slagoffers sien dat die
skuldiges jammer is
• Oortreders het amnestie ontvang as hulle na vore getree het en hulle
misdade bekend gemaak het
• WVK is met nasiebou verbind
• WVK het 'n helende funksie vir baie slagoffers
•
WVK het die ingesteldheid van mense verander van verdeeltheid en haat
na vergifnis
• Enige ander relevante antwoord

Kopiereg voorbehou
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STEM SAAM
• Sommige skuldiges het nie voor die WVK verskyn nie
• Ander was kwaad – het geglo dat persone wat skuldig was aan gruwelike
menseregteskendings straf vrygesprng het
• Politieke spanning het vir die duur van die WVK voorgegaan
• Baie het gevoel dat die WVK aspekte vand ie verlede ondersoek wat
hulle politieke waardigheid kan aantasy
• Partye het die WVK van 'n heksejag beskuldig eerder as 'n middel tot
nasionale versoening, en het die Kommissie se werk dikwels in die wiele
gery met gereelde regsaksie teen die WVK
• Vir restoratiewe reg om te werk, moet die slagoffers sien dat die slukdiges
berou toon. Dit is nie openbaar deur die politieke party wat die land onder
apartheid regeer het nie
• Reaksie vand ie Nasionale Party en diegene wat skuldig was aan
menseregteskendinge
• Enige ander relevante antwoord
• Gevolgtrekking: Kandidate moet hul argument afsluit met 'n gepaste
gevolgtrekking
(30)
Gebruik die matriks op bladsy 6 in hierdie dokument om hierdie
uitgebreideskryfwerk-vraag te assesseer.

Kopiereg voorbehou

Blaai om asseblief

Geskiedenis/V2

33
NSS – Memorandum

DoE/November 2009

4.5.2 [Sintetiseer inligting om 'n oorspronklike argument te konstrueer deur
bewyse uit die bronne en eie kennis te gebruik om die argument te
ondersteun L2 – LO1 (AS3&4); LO2 (AS1, 2 &3); LO3 (AS1, 2, 3 &4]
SINPOSIS
Kandidate moet verduidelik waarom die WVK kontroversieel geword het.
Kandidate moet die volgende by hul antwoorde insluit:
Hoofaspekte
Inleiding: Kandidate moet verduidelik waarom die WVK kontroversieel
geword het.
UITBREIDING
• Sommige oortreders het nie voor die WVK verskyn nie
• Openbare verhore het onthul hoeveel geweld gepleeg is
• Verskille in opinie – oorlogsmisdaadtribunale – heksejag
• Woede – siening dat persone wat skuldig is aan menseregteskendings
straf ontduik het
• Amnestie was kontroversieel
• Apartheidsregering het nie berou oor dade getoon nie
• Maak weer pynlike wonde oop
• Neutraliteit van kommissie as agterdogtig beskou deur die vorige regering
• Enige ander relevante punt
• Gevolgtrekking: Kandidate moet hul argument afsluit met 'n gepaste
gevolgtrekking.
(30)
Gebruik die matriks op bladsy 7 in hierdie dokument om hierdie
uitgebreideskryfwerk-vraag te beantwoord.
[75]
TOTAAL: 150
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