
EKSAMENFOKUS 
Hierdie rubriek het as oogmerk om 'n gesonde debat oor die verskillende fasette van eksaminer
ing en evaluering aan die gang te sit. Die doel is allermins om hare te kloot, maar om almal wat by 
die "eksamen-spook" betrokke is met ander perspektiewe kennis te laat maak. Uiteraard is dit 
geen kinderspeletjies om 'n gebalanseerde en verantwoorde vraeste/ op te stel nie. Dit is ook wat 
hierdie saak betret heel dikwe/s so dat die beste stuurlui aan wal staan. As hierdie rubriek egter 
met die nodige verantwoordelikheid benader word, kan sowel die eksaminator as die leerling 
hierby baat. In die eerste artikel word die 1980-seniorsertifikaat-eksamen in die Transvaal deur 
mnr C Wright van die Pretoriase Onderwyskollege onder die vergrootglas geplaas. 

DIE SENIORSERTIFIKAAT-EKSAMEN - 'N UIT
DAGING OF 'N NAGMERRIE 

Wanneer daar kritiek uitgespreek word op die ge
skiedenisvraestel vir die seniorsertifikaat-eksamen van 
Transvaal , dan geskied dit met die wete dat die 
eksamenpaneel nie 'n vrye hand het om die vraestel na 
goeddunke op te stel nie. Ons is maar te bewus van die 
geweldige impak wat die eksterne moderator op die 
vraestel het. Die ironie van die saak is die feit dat die 
moderator se uitgangspunt verskil , of behoort te ver
skil, van die uitgangspunt van die geroepe ge
skiedenisonderwyser. Die maatstaf van die eksterne 
moderator is dat die resultaat van die eksamen 'n weer
spieel ing moet wees van die potenSiaal van die 
historici-in-wonrding, terwyl die geskiedenisonder
wyser klem laat val op die vormingswaarde van sy yak . 
Die probleem is dus -dat d ie uitslag van die eksamen nie 
altyd 'n weerspiealing <i s van die mate waarin die ge
skiedenisonderwyser sy doelstellings verwesenlik het 
nie. 

Wann eer d ie geskiedenisvraestel vir die senior
sertifikaat geavalueer word, dan moet dit geskied aan 
die hand van die kriteria vir 'n goeie vraestel. Die ver
eistes vir 'n goeie vraestel kan kortliks soos volg saam
gevat word : 

1. Die instruksies moet kort, bondig en duidelik wees. 
In 1980 het die hoer graad-vraestelle elk 10 bladsye 
beslaan, terwyl die standaardgraad-vraestelle agt 
bladsye beslaan het. Dit is dus bykans onmoontlik 
om in die voorgeskrewe tyd van twee uur die vrae 
noukeurig deur te gaan om 'n sinvolle keuse te doen. 

2. Die vrae moet so geformuleer word dat die kan
didate weet wat van hulle verwag word. In hierdie 
opsig is dit veral die nie-opsteltipe vrae wat dikwels 
vaag en onduidelik gestel is. Dikwels word daar by 
die opsteltipe-vrae ook nie tydsgrense afgebaken 
nie. 

3. Die vraestel moet verteenwoordigend wees van die 
hele sillabus. 

4. Die vraestel moet geldig wees. In hierdie verband 
moet die eksaminator homself die volgende vrae af
vra: Wat beoog ek met die vraestel ; m.a.w. wat is die 
doe I van die vraestel? Wat is my norm? Wat het die 
uitslag van die eksamen weerspieel? Is die uitslag 
van die eksamen betekenisvol? Kan ek die resultate 
interpreteer? Dit is moeilik om 'n antwoord op al 
hierdie vrae te kry, want tans word die uitslag van die 
eksamen slegs gebruik om 'n kandidaat te be
vorder of te druip. Daar word geen ontleding van die 
uitslag gemaak om sodoende die leemtes in die 
vraestel te identifiseer nie. 

5. Die vraestel moet betroubaar wees. Indien die vrae
stel nie betroubaar is nie, dan is die resultaat daar
van betekenisloos. 
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6. Die vraestel moet diskriminasiewaarde M sodat die 
skrander kandidate hulleself van die minder 
skrander kandidate kan onderskei. 

Behalwe bogenoemde kriteria moet die eksamen
paneel ook rekening hou met die algemene voorskrifte 
soos vervat in die sillabus. Verder moet hulle ook 
rekening hou met die lengte van die sillabus, want dit 
bepaal hoe intensief die werk behandel kan word . 

As die opsteltipe-vrae van die hoar graad en stan
daardgraad van 1980 met mekaar vergelyk word , 66k 
die vraestelle voor 1980, dan bestaan daar twyfel of 
differensiasie heeltemal tot sy reg kom. Dieselfde vrae 
word dikwels op dieselfde wyse in dieselfde jaar vir die 
twee groepe gevra; d ikwels is jaartalle al onderskeid ; 
soms is die vrae vir die standaardgraad selfs moeiliker 
as die vrae vir d ie hoar graad. In hierdie verband dien 
vraag 2 van die eerste vraestel (1980) in beide die kur
susse as 'n voorbeeld . Vir die hoar graad word die 
vraag oor die vyfjaarplanne netjies tussen twee jaar
talle afgebaken . Verder word vereis dat die kand idaat 
die betekenis van die vyfjaarplanne ontleed . Vir die 
standaardgraad is daar geen tydsaanduiding nie. 
Verder moet d ie kand idaat bespreek hoe dat Stalin 
d.m.v. die vyfjaarplanne Ausland tot 'n grootmoond
heid verhef het. Die kandidaat moet dus nie net 'n 
evaluering maak van die vyfjaarplanne nie, maar hy 
moet ook spekuleer in welke mate Ausland wei v.()or die 
oorlog as 'n grootmoondheid bestempel kon word en 
dan evalueer in welke mate dit aan die vyfjaarplanne 
toegeskryf kan word . Ook wat vraag een van die tweede 
vraestel (1980) betref, is die vraag vir die standaard
graad moei liker as die vraag vir die hoar graad. Die 
vraag vir die hoar graad lees soos volg: 

"Bespreek kortliks , die omstandighede en gebeure 
tussen 1912 en 1924 wat gelei het tot die verandering 
van die pol itieke situasie in Suid-Afrika". 

Die vraag vir die standaardgraad lui so os volg : 

"Bespreek die pogings om die republikeinse onaf
hanklikheid in Suid-Afrika te herstel, 1914-1920." 

Die hoar graad-vraag wat handel oor d ie samestelling 
van die regering is ook makliker as die standaard
graad-vraag oor dieselfde onderwerp, omdat die hoar 
graad-vraag beantwoord moet word aan die hand van 
'n toeligtende tabel. 'n Mens sou juis verwag dat die 
standaardgraad op hierdie wyse bevoordeel moes 
word. 

Daar kan ook kritiek uitgespreek word oor die in
sluiting van die regterlike gesag in die vraestelle. Die 
eksamenpaneel gaan uit van die veronderstelling dat 
die regterlike gesag 'n integrale deel uitmaak van die 
sentrale regering. Hierdie veronderstelling is foutief, 
want dit is dan juis 'n kenmerk van ons regeringstelsel 
dat die regterlike gesag onafhanklik van die sentrale 
regering funksioneer. Vir enige kandidaat wat 'n insig 



het in die ewolusionllre ontwikkeling van ons regering
stelsel skep dit net verwarring. 

Die wyse waarop sekere van die nie-opsteltipe vrae ge
formuleer word , help ook om van die eksterne eksamen 
'n nagmerrie te maak. . 

(a) Kaart-anallse 
Alhoewel die opskrif van die tipe vraag aandui dat 
dit gaan 01Jl die ontleding of vertolking van kaarte, 
vereis die vrae wat onder hierdie opskrif gestel 
word, wein ig insig en interpretasie. Die vrae neig na 
die tipe vrae wat vroear in streeksaardrykskunde 
gevra is - dit moedig net d ie sinlose memoriseer 
van die plekname en staatshoofde aan. 

'n Tweede beswaar is dat die vrae oor kaarte dik
wels op 'n indlrekte wyse gevra word. As 'n kan
didaat die eerste vraag, wat gaan oor die iden
tifisering van 'n gebied, verkeerd beantwoord het, 
dan is sy volgende antwoord oor wie die staatshoof 
van die betrokke gebied is, of watter territoriale 
reelings t.O.v. die gebied geld , ook verkeerd . Die 
vraag wat onwillekeurig by 'n mens opkom, is, wat 
toets 'n mens nou eintlik met 'n vraag wat so ge
kamoefleer is? As die eksaminator dink dat dit om 
een of ander rede belangrik is om te weet wie die 
president van Zambia is, hoekom vra hy dit nie 
d irek nie? (Vergelyk vraag 7A, HG-eerste vraestel 
1980; vraag 7H, SG-eerste vraestel1980; Vraag 7G, 
HG-tweede vraestel 1980). 

'n Derde beswaar is dat die vrae dikwels so vaag is 
en die aanwysings op die kaart so onduldelik, dat 
d it soms grens aan 'n vasvrawedstryd of 'n 
blokkiesraaisel. (Vergelyk vraag 7G(2), HG-tweede 
vraestel 1980). 

(b) Vertolking van .potprente 
Spotprente verteenwoordig die opinie van 'n spot
prenttekenaar oor 'n bepaalde gebeurtenis. 'n 
Spotprenttekenaar benader die probleem uit 'n 
bepaalde ideologiese perspektief. Dit is dus nie 
noodwendig 'n historiese feit nie. Spotprente moet 
dus sorgvuldig geselekteer word. Die eksaminator 
lees dikwels meer in 'n spotprent as wat die werk
like bedoeling van die kunstenaar was. Dikwels kan 
die vrae oor 'n bepaalde spotprent beantwoord 
word sonder om die spotprent te raadpleeg. 
(Vergelyk vraag 7B, SG-eerste vraestel , 1980; vraag 
HG-eerste vraestel 1980; vraag 70 HG-tweede 
vraestel 1980). D ie spotprent verskaf dus nie 
leidrade nie, maar help om verwarring en twyfel by 
'n kandidaat te skep. Oit is geen geheim dat, in die 
meeste gevalle, die spotprente nie deur die 
onderwysers vertolk kan word voordat hulle nie in
sae in die memor andum gehad het nie. 

(c) V.rklar.nd.llnne 
Vraag 7F, HG-eerste vraestel1980, vereis eintl ik die 
onmoontl ike. Die opdrag lui soos volg : Skryf 'n ver
klarende sin oor elk van die volgende en toon aan 
by elke sin hoedat die VSA van beperkte deelname 
tot volle deelname aan die Tweede Wllreldoorlog 
oorgegaan het. Vervolgens word agt onderwerpe 
gestipuleer, nl. neutral iteitswette, "Cash and Carry", 
leen-en-pagwet, Atlantiese handves, Robin Moore, 
Japanese besetting van Frans Indo-China, VSA se 
hulpverlening aan China en aanval op Pearl Har-
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bour. Indien 'n kandidaat sinvol oor die onder
werpe wit besin , dan moet hy ten minste 'n 
paragraaf oor elke onderwerp skryf. 

(d) Uittr.ksel uit bri.w. of toelprak. van volk".I.rl 
Dikwels word uittreksels van briewe of toesprake 
van volksleiers gegee en dan word die datum doel
bewus uitgelaat. Oit word dan van die kandidate 
verwag om te Jaai wanneer die brief geskryf is, of 
wanneer die toespraak gemaak is. (Vergelyk vraag 
7A, HG-tweede vraestel 1980). Weer eens sou 'n 
mens vir jou die vraag kon atvra, wat word met hier
die soort vraag getoets? Indien die uittreksel binne 
sy tydsverband geplaas sou word , dan sou 'n mens 
die kandidaat se insig kon toets. 

Uit bogenoemde voorbeelde uit die vraestelle is ~it 
duidelik dat veral die nie-opsteltipe-vrae met bale 
groter oorleg gekies behoort te word en dat daar baie 
noukeurig aandag aan die bewoording van die vrae ge
gee moet word. Daar moet gewaak word teen die sien
ing wat skynbaar besig is om pos te vat, nl. dat indien 'n 
vraag so gestel word dat die leerling nie weet wat ~eyra 
word nie, dat dit dan insig sou toets. 'n Mens sou vir JOu 
die vraag kon atvra in welke mate die aard van die vrae
stel 'n bydrae lewer om ons vak so onpopuler te maak. 
Ek is maar te bewus daarvan dat dit grootliks die aan
bieding van die leerstof is wat die leerlinge afskrik vir 
Geskiedenis, maar in hoe 'n mate dra die vraestel by tot 
die bepaalde metodes van aanbieding? 

Die eksperiment met die nie-opsteltipe vrae is nou vir 
ongeveer sewe jaar aan die gang. In hlerdie tyd Is daar 
nog geen poging aangewend om die waarde, geldig
heid of betroubaarheid van hierdie tipe vrae weten
skaplik te ontleed nie. Met d ie rekenaar tot ons be
skikking kan die resultaat van 'n bepaalde eksamen 
baie maklik ontleed word en op hierdie wyse kan die 
nie-opsteltipevrae wat nie aan hulle doel beantwoord 
nie, maklik gealimineer word . Indien ons die belang v~n 
ons yak op die hart dra, behoort daar onverwyld so n 
ontlading gedoen te word . Die inligting kan baie maklik, 
sonder en ige moeite, vanaf die hoofnasieners in elke 
sentrum verkry word - hienle 'n veld oop vir 'n sinvolle 
M.Ed.-verhandeling . 

'n Saak wat miskien ook vermeld ing verdien is die feit 
dat kandidate herhaaldelik 'n keuse tussen vrae het wat 
onteenseg lik nie dieselfde vaard ighede op die oog het 
nie. (Bv. vraag 3 en vraag 5 Hoar graad, tweede. vr~e
stel of die keuse tussen begripstoetse en blote feltehke 
kortvrae.) Feit is dat sodanige keuses die geldigheid 
van so 'n vraestel ernstig ondermyn omdat d ie leerlinge 
as't ware versk illende wedlope hard loop sonder dat 
daar deur die puntetoekenning gedifferensieer word 
tussen hierdie vaardighede. Die feit dat een vraag 'n 
blote noem van feite vereis en 'n ander die insien van 
verbande veronderstel moet eenvoudig in d ie be
punting verreken word . 

Ten slotte wit ek ook my bedenking uitspreek oor die in
struksie dat opstelt ipe-vrae in die toekoms ge
kategoriseer gaan word in insigvrae en kennisvrae. Dit 
wit vir my Iyk asof dit 'n taamlike arbitrere verdel ing van 
die Geskiedenis is. In die lig van die lang sillabus wat 
deurgeworstel moet word, behoort al die gedeeltes in 
die sillabus wat na die oordeel van die eksamenpaneel 
slegs parate kennis vereis, stilswygend ge'lgnoreer te 
word. 


