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assesseringsake

Die IEB verskaf ook bykomende assessering wat 
onderrig en leer in skole op ander vlakke aanvul.

In 1989 het die Gesamentlike Matrikulasieraad 
(GMR) sy eksamineringsfunksie prysgegee. Op 
daardie tydstip was die GMR die enigste nierassige 
assesseringsliggaam in Suid-Afrika. Om te verseker 
dat Suid-Afrika tydens apartheid ten minste een 
nierassige assesseringsliggaam vir graad 12 behou, 
het ’n aantal hoofde van onafhanklike skole die 
IEB gestig om die assesseringsfunksie van die GMR 
oor te neem.

Op daardie tydstip het die term “onafhanklik” 
’n baie belangrike faset van die werk van die 
IEB beklemtoon, naamlik om ’n baken van 
opposisie vir die gevestigde orde te wees. 
Vandag is die IEB ’n erkende rolspeler in die 
Suid-Afrikaanse onderwyslandskap, en is daartoe 
verbind om ’n sterk stelsel vir alle leerders van 
ons land te bou. Die belangrikheid van die 
liggaam se onafhanklikheid lê vandag daarin 
om ’n alternatiewe stem oor kurrikulum- en 

IEB is die afkorting vir die Independent 
Examinations Board. 

Dit is ’n assesseringsliggaam wat deur 
Umalusi, die Suid-Afrikaanse statutêre 
liggaam vir gehalteversekering in die 
assessering van skole en volwassenes, 
geakkrediteer is. 

Wat is die IEB?

Die IEB streef aktief 
daarna om goed-
saamgestelde, 
grondige assesserings 
op te stel wat 
leerders se begrip 
toets van watter 
inligting onder sekere 
omstandighede geld. 
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Die IEB lei  
opvoeders in 

hulle onderrig om 
duidelike, logiese 

denke by leerders te 
ontwikkel, saam met 

’n goeie begrip van 
die vakinhoud, en 

’n vermoë om hulle 
leermateriaal duidelik 

oor te dra.

assesseringsake te verskaf, om positief 
tot die debat oor onderwyskwessies 
by te dra en ’n benadering daar te stel 
wat verseker dat onafhanklike skole 
volgens hulle behoeftes tot voordeel 
van ons land binne die Suid-Afrikaanse 
onderwysraamwerk geakkommodeer 
word. Die IEB beskou homself as ’n 
vennoot in ons land se onderwysstelsel, 
en bied ondersteuning aan diegene wat 
ondersteuning nodig het met wat ook al 
bygedra moet word, en bevraagteken 
dit wat bevraagteken moet word. Soos 
wat ons geskiedenis toon, ondersteun 
die IEB demokratiese beginsels en die 
rasionele stem binne die onderwys.

Dit is belangrik om daarop te let dat 
die IEB ’n Artikel 21-maatskappy is wat 
ingevolge die Inkomstebelastingwet 
as ’n openbare weldaadorganisasie 
goedgekeur is. Dit is dus deur die 
Departement van Maatskaplike 
Ontwikkeling as ’n niewinsgewende 
organisasie geregistreer. Elke produk 
en diens wat gelewer word, moet 
selfonderhoudend wees en geen 
subsidie word van die regering ontvang 
nie. Selfs die direkteure word nie geld 
betaal om in die organisasie te dien nie.
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Die IEB huldig die standpunt dat 
assessering onderrig en leer rig. 
Daarom sal goeie, deurtastende 
assessering goeie, gehalte-onderrig 
bevorder. Om ’n goeie opvoeding 
te kry, het jy goeie onderrig nodig, 
aangedryf en gestimuleer deur ’n 
toepaslike assesseringstelsel. Die 
IEB glo dat die assessering wat 
hulle voorsien, onderrig aanmoedig 
en stimuleer wat die vaardighede 
ontwikkel wat jy nodig het om 
sukses in die lewe te behaal – helder 
denke, analitiese vermoë, evaluasie, 
ondubbelsinnige kommunikasie, 
bevestiging van jou mening en ’n 
sterk begronding in die fundamentele 
vaardighede en kennis wat die 
vakkurrikulums onderlê. 

Die meer begaafde leerder word 
enersyds uitgedaag deur ’n eksamen 
wat begrip verken en wat leerders 
dwing om hulle eie sienings te 
ontwikkel en te motiveer. Hierdie 
tipe eksaminering verhoed dat die 
leerder verveeld raak – wat maar 
te dikwels gebeur wanneer ’n 
intelligente leerder nie uitgedaag 
word nie.

Andersyds voorkom die gefokusde 
aandag op die ontwikkeling van 
sleutelvaardighede wat noodsaaklik 
is vir die lewe dat die swakker leerder 
dink dat die blote memorisering 
van studiemateriaal die enigste 
manier is om sukses te behaal. Die 
blootstelling aan ander maniere 
om toegang tot kennis te verkry 
en dit te demonstreer, en ook aan 
veelvuldige maniere om na ’n saak 
te kyk, moedig hulle aan om idees 
vollediger te ondersoek as wat hulle 
dit dalk sou doen in ’n klaskamer 
waar die gedagte geld dat daar 
slegs een korrekte manier is om iets 
te doen. IEB-skole verskaf oor die 
algemeen gefokusde ondersteuning 
aan leerders met probleme in sekere 
vakgebiede.

Die IEB fokus op assessering wat die 
onderrig van vaardighede inherent 
aan die vakkurrikulums aktief 
aanmoedig, maar op ’n uitgebreide 
manier wat leerders in staat stel om 
dit in ’n wyer konteks toe te pas. Dit 
is die voorbereiding van leerders vir 
’n lewe ná skool en die ontwikkeling 
van daardie vaardighede wat wyer 
as blote vakverwante kennis strek 
wat IEB-skole anders maak.

WAAROM MOET EK MY KIND NA ’N IEB-SKOOL STUUR?

Die IEB lewer konstante, betroubare resultate:
Gemiddelde slaagsyfer van tussen 97% en 98%

Slaagsyfer van tussen 78% en 80% vir toelating tot graadkursusse
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Alle skole wat ’n Nasionale Senior 
Sertifikaat aanbied, volg die Kurrikulum- 
en Assesseringsbeleidsverklaring, wat 
die leervereistes vir elke vak aandui. Die 
IEB het sy eie vakassesseringsriglyne 
(SAG’s) wat die struktuur en gewig 
van e lke  eksamenkomponent 
verskaf – vir eksamenvraestelle, 
mondelinge en praktiese vereistes en 
skoolgebaseerde assesseringsvereistes. 
Al die Suid-Afrikaanse eksamenliggame 
word deur Umalusi, die statutêre 
kwa l i te i t sver seker ings l i ggaam, 
geakkrediteer. Die IEB is gevolglik vir 
bedryf geakkrediteer deur Umalusi, 
wat  die nasionale sertifiseringsliggaam 
is en die Nasionale Senior Sertifikaat 
uitreik. Die IEB reik ’n IEB-verklaring 
met uitslae aan die leerders uit.

Umalusi modereer alle ekstern-
opgestelde eksamenvraestelle om 
seker te maak dat dit aan die 
vereistes van die Kurrikulum- en 
Assesseringsbeleidsverklaring en 
die eksamenvereistes van die 
eksamenliggaam voldoen. Hulle 
bepaal ook of die vraestelle min of 

meer toets op die vlak wat van ’n 
graad 12-leerder verwag kan word.

Daar is geen wetenskaplike manier 
om te bewys dat een vraestel op 
dieselfde vlak as ’n ander een 
assesseer nie, omdat standaarde 
en d ie  verge lykbaarheid van 
standaarde meer kompleks as die 
eksamenvraestel self is. Dit omvat 
voorsiening , wat bekwaamheid, 
kwalifikasies en aanwending van 
opvoeders insluit. Dit sluit die fisiese 
hulpbronne by skole in, asook die 
ondersteuning vir leerders tuis, wat 
taalvaardigheid, toegang tot IT en 
ondersteuning van die ouers omvat. 
Dan is daar die meer voor die hand 
liggende uitdrukking van standaarde 
soos die eksamenvraestel self, die 
toepassing en aflê van die eksamen, 
hoe ongerymdhede hanteer word en 
die nasienproses en uitslae. 

Die IEB is van mening dat die 
wyse waarop skole leerders vir die 
eksamen voorberei, die IEB-eksamen 
vir die leerders toeganklik maak. As 
jy byvoorbeeld vir die Comrades 

IS DIE IEB SE NASIONALE SENIOR  
SERTIFIKAAT-EKSAMEN MOEILIKER AS ANDER  
NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMENS 
IN ONS LAND?
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Die IEB maak ook 
voorsiening vir skole 

met Afrikaans as 
die taal van leer en 

onderrig.

Marathon se afdraand-wedloop oefen, sal 
jy dit anders aanpak as vir die opdraand-
wedloop. Die impak van die afdraand-
wedloop op jou knieë gaan verskil van dié 
van die opdraand-wedloop, daarom sal 
voorbereiding vir die afdraand-wedloop 
van jou vereis om ander roetes te draf om te 
verseker dat jou knieë beter oefening kry. As 
gevolg van die IEB se manier van assessering 
behoort opvoeders daarom ook leerders 
anders voor te berei om die verskille te kan 
hanteer.

Derhalwe berei die manier waarop leerders 
in ’n IEB-skool onderrig word hulle vir ’n 
IEB-eksamen voor, net soos die onderrig in 
ander skole hulle leerders vir hulle eksamens 
voorberei. Soos wat voorbereiding vir ’n 
opdraand-wedloop jou nie vir ’n afraand-
wedloop by die Comrades voorberei nie, so 
sal voorbereiding vir ’n IEB-eksamen jou nie 
kan voorberei vir ’n eksamen van ’n ander 
eksamenliggaam nie, en omgekeerd.
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Die Nasionale Senior Sertifikaat (NSS) is ’n relatief 
nuwe kwalifikasie wat vir die eerste keer in 2008 
in Suid-Afrika geskryf is.

Die internasionale aansien van die belangrikste
skoolverlatings- en universiteitstoelatings- 
kwalifikasie in ’n land met die status wat Suid-
Afrika op die Afrika-kontinent het, is ontsettend  
belangrik – nie net vir die leerders wat op 
internasionale vlak wil gaan studeer nie, maar ook 
vir die plasing van buitelandse leerders wat in Suid- 
Afrika wil studeer. Belangriker nog is die eksterne 
erkenning van die Suid-Afrikaanse kwalifikasie 
vir die Suid-Afrikaanse samelewing, en veral vir 
ouers wat werklik hulle kinders se opvoeding in ’n  
ernstige lig beskou. Hulle het die versekering nodig 
dat die standaard van onderwys in ons land, soos 
gemeet aan die finale skoolverlatingseksamen, van 
aanvaarbare internasionale standaard is.

In 2009, na die eerste NSS-eksamensessie, het 
die IEB die UK NARIC genader om die Nasionale 
Senior Sertifikaat se standaard te bepaal. UK 
NARIC is die nasionale agentskap wat namens die 
VK-regering bestuur word om amptelike inligting 
oor internasionale kwalifikasies te verskaf aan 
organisasies wat buite die VK werwing doen, 
asook aan individue wat graag in die VK wil werk 
of studeer.

Internasionale erkenning van ’n kwalifikasie 
neem die volgende in ag: die aantal jare van 
skoolopleiding wat tot die finale assessering 

’n Studie wat in 2008 
aan die Universiteit 
van Kaapstad (UK) 

uitgevoer is, het die 
volgende resultate 

opgelewer:

25% van eerstegraad-
gegradueerdes aan 

die UK in 2007 
het aan IEB-skole 

gematrikuleer

WORD DIE IEB-EKSAMEN  

INTERNASIONAAL GEMEET OF ERKEN?

WAT IS DIE IEB? | WWW.CURRO.CO.ZA6



lei, die aantal vakke wat benodig word om 
die kwalifikasie te verwerf, die inhoud van die 
kurrikulum, asook die versekering van die gehalte 
van die bepaalde assesserings.

Die standaardiseringstudie is gebaseer op 
die UK NARIC se benadering tot die 
evaluering van sertifikate, wat die struktuur en 
assesseringsraamwerk, die breër waarneming 
van die kurrikulumherstruktureringsproses, 
die kursusdoelwitte en leeruitkomstestellings, die 
struktuur van ’n finale toekenning, vlakbeskrywers, 
die assesseringsproses, graderingstrukture en 
vergelykings, en ook die finale kwaliteitsversekering 
en kontrolemeganismes in ag neem. ’n Steekproef 
vakke is in die studie gebruik, met inbegrip 
van Engels huistaal, Wiskunde (insluitend 
Vraestel 3), Gevorderde Program Wiskunde, 
Fisiese Wetenskappe, Lewenswetenskappe en 
Aardrykskunde.

 Die gemiddelde 
deurvloeikoers 
van leerders uit 
IEB-skole oor ’n 
tydperk van drie 
jaar was 98%
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In die bestuursopsomming het die UK NARIC die 
volgende beklemtoon:

1. Die eienskappe van die NSS dui op ’n 
kwalifikasie met ’n onderliggende vlak wat 
beide kragtig en vir die eksaminering van 
senior sekondêreskoolvlakke geskik is. Ten 
opsigte van die vergelykbaarheid van die 
kwalifikasie het die verslag tot die slotsom 
gekom dat die Nasionale Senior Sertifikaat in 
graad 12 gunstig met dié van die GCE AS-
vlak vergelyk.

2. Ten opsigte van kandidate wat  die IEB se 
Gevorderde Program Wiskunde neem, is 
die verslag ook tevrede dat die bykomende 
inhoud eintlik meer die GCE A-vlak se 
vereistes weerspieël. Verder word daar 
ook opgemerk dat oorweging daaraan 
geskenk word om ’n gevorderde vraestel 
vir Engels huistaal te ontwikkel. Daar word 
aangevoer dat dié spesifieke vraestel die 
vergelykbaarheid van die vak met die GCE 
A-vlak sal verbeter.

Hierdie bevindinge is in 2010 deur Umalusi, die 
Suid-Afrikaanse gehaltebeheerliggaam vir verdere en 

algemene onderwys en opleiding, beaam.

Die IEB beskik oor talle voorbeelde van voormalige 
IEB-leerders wat by universiteite in die Verenigde 

Koninkryk, die VSA en Australië om toelating aansoek 
gedoen het en aanvaar is.

“IEB National Senior 
Certificate is not sufficient 

to exempt South African 
applicants from the 
additional entrance 

examinations required 
by most overseas 

universities.”
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“It should be noted that an IEB 
National Senior Certificate is not 
sufficient to exempt South African 
applicants from the additional 
entrance examinations required by 
most overseas universities. This is not 
because a South African IEB matric 
represents any form of substandard 
education, but simply because of 
the necessity of a benchmarking 
mechanism by which to evaluate top 
candidates from around the world. 
Bearing in mind the international level 
of competition which applicants to, 
for example, an American Ivy League 
university face, one should recognise 
that sound academic knowledge is but 
the foundation for success on such a 
level of competition. In addition, the 
successful applicant needs to possess 
the intellectual dexterity which is the 
mark of the exceptional student, and 
which allows for easy transition to a 

largely unfamiliar educational system, 
and for the development of knowledge 
in an international setting.”

Haar standpunt word deur Hoër 
Onderwys Suid-Afrika beaam.

Die Gekombineerde NSS- en 
Abitur-kwalifikasie

Hierdie kwalifikasie is vir die eerste 
keer in 2009 geassesseer. Dit word by 
die drie Duitse skole in Suid-Afrika – 
die Deutsche Schule Johannesburg, 
Kapstadt en Pretoria – aangebied en 
word amptelik deur die Duitse en 
Suid-Afrikaanse onderwysowerhede 
erken. Dit bestaan uit vakke wat deur 
die Abitur-owerhede in Duitsland 
en die IEB in Suid-Afrika geassesseer 
word. ’n Suksesvolle leerder het 
toegang tot Suid-Afrikaanse sowel as 
Duitse universiteite.

TOELATINGSTOETSE

“...intellectual dexterity is the mark of the exceptional student, which allows 
for easy transition to a largely unfamiliar educational system...”

Net soos dit tans die geval met ons plaaslike universiteite is, moet voornemende 
studente buitelandse instellings se toelatingstoetse aflê. Adele Rossouw, ’n 
voormalige IEB-leerder van die Roedean Skool Suid-Afrika in 2008, is in 2009 by 
vyf oorsese instellings aanvaar en het op die Yale Universiteit in die VSA besluit. 
Haar woorde word direk aangehaal:
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Omdat alle leerders in Suid-Afrika dieselfde 
kurrikulum volg en omdat Umalusi die 
Nasionale Senior Sertifikaat aan alle suksesvolle 
kandidate uitreik, kan universiteite nie die NSS 
gebruik om tussen leerders van die verskillende 
eksamamenliggame te onderskei nie. Die 
aanvanklike uitslagverklaring stel dit egter baie 
duidelik watter eksamenliggaam die verklaring 
uitreik. Die IEB maak verder al sy uitslae aan die 
universiteite bekend, wat dan die inligting gebruik 
om die aansoekers se uitslae by registrasie na te 
gaan.

Let ook daarop dat universiteite en technikons 
dikwels aanvanklike besluite oor aanvaarding 
grond op ’n leerder se graad 11-uitslae soos 
by ’n spesifieke skool behaal is. In baie gevalle 
het hierdie instellings ’n goeie idee van die 
betroubaarheid van die punte wat hulle van 
skole ontvang en daarom kan hulle ook ’n 
akkurate vooruitskatting waag oor wat om van 
die betrokke leerder in graad 12 te verwag, en 
of die leerder die eise van die kursus waarvoor 
hulle aansoek doen, sal kan hanteer.

Die druk op hoëronderwysinstellings  om leerders 
te aanvaar wat wel sal slaag, is groot, bloot omdat 
’n deel van die subsidie wat hulle ontvang van 
die deurvloeikoers afhanklik is. As gevolg van die 

KRY IEB-LEERDERS SPESIALE VOORKEUR WANNEER  

HULLE OM UNIVERSITEITSTOELATING AANSOEK DOEN?

Universiteite 
en technikons 

neem dikwels ’n 
aanvanklike besluit 

oor die aanvaarding 
van ’n leerder op 

grond van hulle 
graad 11-resultate.
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stygende vraag moet hoëronderwysinstellings 
meer aandag aan keuringskwessies gee as in die 
verlede. Terwyl die meeste instellings deur die 
toelatingspunttelling gelei word, is daar verskeie 
toonaangewende instellings wat ’n plasings- en 
keuringstoets toepas om te onderskei tussen 
leerders wat in graad 11 ’n eenderse punt verwerf 
het. Ander pas ’n toets, wat ’n uitsluitingstoets 
genoem word, op grensgevalle toe. Wat die 
keuringstoets ook al genoem word, die IEB glo 
dat leerders wat gereed is vir ’n IEB-eksamen die 
nodige grondliggende vaardighede en kennis sal 
hê om goed te doen in sulke toetse.

Oorweging word ook dikwels gegee aan ’n 
verskeidenheid ander sake soos regeringskwotas, 
gemeenskapsdiens, deelname aan buitemuurse 
aktiwiteite en die aanbieding van bykomende 
vakke soos Wiskunde Vraestel 3 of Gevorderde 
Program Wiskunde.

Photo: Jeffrey Barbee, M
ediaC

lubSouthAfrica.com
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Daar moet onthou word dat aanvaarding by ’n 
tersiêre-onderwysinstelling maar net die eerste 
stap is. Die sukses van ’n leerder wat aanvaar 
is, hang in ’n baie groot mate af van hoe goed 
hulle voorberei is om aan die akademiese eise 
van die gekose vakke te voldoen, of hulle die 
dissipline kan hanteer wat nodig is om te werk 
en te studeer, die vaardighede het wat benodig 
word vir die hantering van meer ingewikkelde 
vraagstukke, asook die vermoë om hulleself te 
kan organiseer en hulle aktiwiteite te balanseer 
sodat die akademie steeds die nodige aandag kry. 
Die IEB is vol vertroue dat leerders wat IEB-skole 
bywoon goed voorbereid is om aan die vereistes 
van tersiêre-onderwysinstellings te voldoen.

Bogenoemde is bevestig in ’n studie wat deur 
die Universiteit van Kaapstad (UK) geloods is, 
waar daar op die sukseskoers van voormalige 
IEB-leerders oor ’n tydperk van drie jaar (2005–
2007) gefokus is. In die studie is bevind dat 25% 
van die eerstegraad-studente by die UK in 2007 
uit IEB-skole afkomstig was. In dieselfde studie 
is daar ook vasgestel dat, gemeet oor ’n tydperk 
van drie jaar, die deurvloeikoers van voormalige 
leerders van IEB-skole (studente wat na drie jaar 
gegradueer het of vir verdere studie ingeskryf 
het) 98% was.

Een bekommernis is dat, alhoewel daar aanvaar 
word dat wanneer ’n IEB-leerder wel aanvaar 
word, hulle reeds toegerus is om sukses te 

HOE VAAR DIE IEB-LEERDERS OP UNIVERSITEITSVLAK?
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behaal, die leerder dalk nie in die eerste plek 
toegang tot ’n universiteit sal kan kry nie. Die 
ervaring van IEB-skole tot op hede is dat leerders 
wat sal baat vind by ’n universiteitsopvoeding 
en dit verdien om aanvaar te word, wel toegang 
tot die instelling verkry. Dit is egter belangrik om 
te onthou dat daar ’n verskeidenheid roetes na 
toelating is wat gevolg kan word. Daar moet ook 
onthou word dat topleerders op nasionale sowel 
as internasionale vlak hulle op die meer gesogte 
universiteite toespits. Die druk om as eerstejaar 
aanvaar te word, is dus groot.

Leerders kan die volgende opsies oorweeg:

• Doen aansoek vir die primêre kursus waarin 
die leerder aan die betrokke instelling wil 
studeer, sowel as vir ’n verwante kursus. 
Sodoende kan die leerder, indien hulle nie vir 
die primêre kursus aanvaar word nie, steeds 
in die verwante kursus studeer en nadat die 
eerste studiejaar voltooi is, weer probeer 
om vir die primêre kursus aanvaar te word 
(byvoorbeeld  begin met ’n BSc-graad en 
skakel dan na geneeskunde oor).

• Voltooi die eerste jaar van die kursus by ’n 
ander instelling en probeer dan weer om by 
die oorspronklike instelling aanvaar te word.

• Doen navraag oor die senaat se diskresionêre 
toelating.

Maak altyd voor die tyd seker dat die instelling of 
universiteit waar die student graag wil gradueer 
wel die betrokke kursus wat hulle aanvanklik 
gaan volg, sal erken.

Die IEB is vol 
vertroue dat 
leerders wat IEB-
skole bywoon, 
goed voorbereid 
is om die eise 
te hanteer wat 
op tersiêre-
onderwysvlak aan 
hulle gestel word.
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Die meeste opvoeders wat vraestelle vir die IEB 
nasien, is graad 12-opvoeders wat daardie vak 
by ’n IEB-skool onderrig. So verseker die IEB 
die vakkundigheid van die opvoeders, sowel as 
die professionele kundigheid wat nodig is om 
’n IEB-eksamen na te sien – hulle kwalifiseer op 
grond van hulle kennisbasis en onderrigervaring 
om vrae te hanteer wat nie net reg of verkeerd 
is nie, maar waar daar insig aan die kant van die 
nasiener verwag word.

Die nasien van die vraestelle is gesentraliseerd 
en dit gee aan die opvoeders die geleentheid 
om die nasienriglyne saam te bespreek. 
Sodoende kan hulle ’n bydrae lewer ten 
opsigte van ’n omvattende begrip van wat ’n 
aanvaarbare antwoord is, en waarom, en wat nie 
aanvaarbaar is nie, en waarom. Dit is duidelik 
dat hierdie intensiewe betrokkenheid tydens die 
standaardisering van nasienriglyne ’n uiters sterk 
professionele ontwikkelingsproses is wat aan 
opvoeders insig sowel as die geleentheid gee om 
tot besprekings by te dra. Sodoende is die IEB 
seker dat alle benaderings tot ’n vraag nagegaan 
en toepaslik geakkommodeer word, of met ’n 
geldige rede verwerp word.

Skrander leerders is diegene wat gewoonlik 
onverwagte insig in ’n vraag toon. Met ’n 
gesentraliseerde nasienproses deur ervare 
nasieners kan die meriete in ongewone 
antwoorde raakgesien en volledig bespreek word. 

HOE VERSEKER DIE IEB BETROUBAARHEID  
BY DIE NASIEN VAN HULLE VRAESTELLE?

Gesentraliseerde 
nasienwerk deur 
ervare nasieners 

maak dit moontlik 
om die meriete 
van ongewone 

antwoorde raak te 
sien en dit  

kan dan volledig 
bespreek word.
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Dit verseker dat alle geldige antwoorde hanteer 
word, al is dit nie aanvanklik by die nasienriglyne 
ingesluit nie.

Die IEB moedig nuwe opvoeders in die IEB-stelsel 
aan om deel van die nasienproses te word. Dit 
verskaf aan hulle beter insig in watter antwoorde 
op vrae hulle onder hulle leerders moet 
aanmoedig, en hoe sekere konsepte geassesseer 
en op ’n betekenisvolle manier onderrig kan 
word, maar dit gee ook aan hulle toegang tot ’n 
groep professionele kundiges by wie hulle om 
ondersteuning en raad kan aanklop. Daar is dus 
duidelike opleiding van nuwe nasieners en hulle 
word regdeur hierdie proses gemoniteer.

Vraestelle wat deur elke opvoeder nagesien 
word, word gemodereer deur senior nasieners, 
wat aangestel word in ’n verhouding van sewe 
nasieners tot elke senior nasiener. Die senior 
nasiener modereer 10% van alle antwoordstelle 
wat deur ’n spesifieke opvoeder nagesien word. 
Indien hulle ’n probleem identifiseer, word alle 
vraestelle van daardie betrokke opvoeder weer 
nagesien en word die opvoeder gehelp om die 
probleem reg te stel. Ernstiger probleme word op 
’n toepaslike wyse bestuur.

In sommige gevalle word spesifieke vrae in ’n 
vraestel dubbeld nagesien, met ander woorde 
twee verskillende nasieners sien die vraag 
elkeen na en die uitkomste word vergelyk. In 
gevalle waar die dubbele nasien ’n wesenlike 
meningsverskil tussen die nasieners toon, word 
die vraag uiteindelik deur ’n senior nasiener of 
die hoofnasiener nagesien.
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’n Moontlike vraag in ’n graad 12 
Geskiedenis-eksamen kan wees:

Bespreek in watter mate Hitler se 
persoonlikheid tot die uitbreek van 
die Tweede Wêreldoorlog bygedra 
het.

In die benadering tot so ’n vraag sal 
daar van die leerder verwag word om 
elkeen van die moontlike oorsake 
van die Tweede Wêreldoorlog te 
identifiseer, om dan uiteindelik te 
besluit en te redeneer in watter 
mate Hitler se persoonlikheid tot die 
uitbreek van die oorlog bygedra het. 
Die vraag bevat inherent die gedagte 
dat daar ’n bepaalde stel oorsake 
vir die oorlog was wat onbetwisbaar 
is en deur almal as sodanig aanvaar 
word. Dit ondersteun die idee dat 
’n mens ’n handboek kan oopmaak, 
die oorsake vir die oorlog kan leer 
en dan, wanneer dit gevra word, 
dit kan reproduseer saam met die 
kommentaar oor watter een meer tot 
die oorlog bygedra het, soos in die 
vraag gestel word. Die bykomende 
kommentaar sal dikwels die mening 
van ’n bekende kundige oor die 
onderwerp weerspieël.

 
’n Mens kan ’n leerder se kennis 
oor die oorsake van die Tweede 
Wêreldoorlog verken deur die 
volgende vraag te vra:

Verbeel jou dat jy ’n 14-jarige Duitse 
seun is wat in 1940 in Duitsland 
woon. Hoekom sou jy by die Duitse 
Jeug-beweging aansluit?

Hierdie vraag vereis ook van die 
leerders om te weet hoekom 
Duitsland hom tot oorlog gewend 
het, en verg dus ook ’n soortgelyke 
kennisbasis oor die oorlog as die 
vorige vraag. Die inherente deel van 
die vraag is egter die gedagte dat die 
oorsake van die oorlog betwisbaar is.  
’n Jong seun wat in Duitsland woon, 
sou Hitler byvoorbeeld moontlik 
nie as ’n tiran of mal mens beskou, 
soos wat hy deur sommige kundiges 
in die wêreld van die geallieerde 
magte beskou word nie. Dit dui 
daarop dat sogenaamde feite van die 
geskiedenis verskillend deur mense 
geïnterpreteer word, na gelang van 
hulle lewenservaring, begrip van die 
betekenis van sekere gebeure, ens. 
Hierdie besef dat die geskiedenis 
en gebeure nie deur alle mense op 
dieselfde manier beskou word nie, 
is ’n uiters belangrike lewensles. Die 
manier waarop ’n vraag gevra word, 
kan hierdie belangrike lewensles 
óf deur die studie van geskiedenis 
beklemtoon, óf die onware persepsie 
versterk dat “feite” onbetwisbaar is, 
ongeag wie dit oordra.

VOORBEELD
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IEB-eksamens is in 2014 in 14 Curro-skole geskryf. 
Onder die 637 kandidate wat die eksamens 
afgelê het, het 44 A-gemiddeldes behaal, en ’n 
totaal van 706 onderskeidings is behaal, met 
424 leerders wat met ’n 60%+-gemiddelde 
geslaag het. Vyftig persent van die leerders het 
Wiskunde as vak geneem, en hulle gemiddelde 
slaagkoers vir Wiskunde was 64,39%. Twee-en-
tagtig persent van die graad 12-leerders het vir 
baccalaureusgraad-studies gekwalifiseer.  

HOE BELANGRIK IS DIE IEB-EKSAMEN  
VIR JOU LEWENSREIS NA SKOOL?

Curro Holdings het 
in Junie 2015 ’n 
opname gedoen 
onder sy 2014 
graad 12-leerders 
wat die IEB-
eksamen geskryf 
het. 

14
637 kandidate

44
706

637
 
A-gemiddeldes 

kwalifiseer vir 
baccalaureusgraad 
-studies

onderskeidings

424
60%

424 slaag met 
60%+ 

-gemiddelde

82%
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BG  Baccalaureusgraad 

D  Diploma 

HS  Hoër sertifikaat

NSS  Nasionale Senior Sertifikaat

Curro Holdings het in Junie 2015 ’n opname gedoen 
onder sy 2014 graad 12-leerders wat die IEB-eksamen 
geskryf het. Dit is gedoen om vas te stel hoeveel 
van hulle gekies het om verder te studeer, hoeveel 
aan universiteite studeer en, indien wel, by watter 
universiteit hulle aanvaar is en tans studeer. Hulle 
mening is ook gevra oor of hulle IEB-matriek hulle 
gehelp het of nie. 

Die grafieke verteenwoordig die antwoorde wat van 
158 voormalige leerders ontvang is en is interessante 
leesstof vir huidige graad 12-leerders. 

Kies die matriekslaagkategorie wat jy aan die einde 
van jou hoërskoolloopbaan behaal het:

Hierdie vraag is deur 158 respondente beantwoord:

115

21

19

3
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Kies die toepaslike stelling wat jou huidige status die 
beste beskryf:

Indien jy studeer:  hoe belangrik was die IEB-matriek 
om jou vir jou eerste jaar van tersiêre studie voor te 
berei? 

Ek werk tans 

Ek is met ’n GAPINGSJAAR besig 

Ek studeer aan ’n universiteit

Ek studeer aan ’n ANDER  
instelling as ’n universiteit

Geen 
verskil 
gemaak 
32

Belangrike 
rol  
gespeel
51

Gehelp 
in sekere 
areas
51

Gemiddelde  gradering

2,14

Hierdie vraag is deur 134 respondente beantwoord:

Hierdie vraag is deur 158 respondente beantwoord.

95

25
21

17
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Indien jy tans aan ’n universiteit studeer, moes jy die 
toelatingsassessering aflê om by die universiteit te 
registreer? Is jy by jou eerste keuse van universiteit 
aanvaar? As jy nie deur jou eerste keuse aanvaar is nie, 
is jy by ’n ander universiteit aanvaar? 

Indien jy tans aan ’n universiteit  
studeer, moes jy die toelatingsasses-
sering aflê om by die universiteit te 
registreer? 

58 55

26 87 Is jy by jou eerste keuse van 
universiteit aanvaar? 

As jy nie deur jou eerste keuse 
aanvaar is nie, is jy by ’n ander 
universiteit aanvaar? 

Nee

Ja

21 29

Hoe ervaar jy die oorgang van matriek na eerstejaar-
universiteitstudie? 

Die afleiding kan gemaak word dat voormalige Curro-
matriekleerders van mening is dat die IEB-eksamen ‘n 
belangrike rol speel as hulle na skool verder studeer.

Hierdie vraag is deur 113 respondente beantwoord:

Hierdie vraag is deur 118 respondente beantwoord:

Maklik om te hanteer 

Moeilik om te hanteer 

Aanvanklik moeilik maar kom nou reg

50 5612
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IEB-SKOOLASSESSERINGS 
SLUIT DIE VOLGENDE IN:

• Die assessering van die 
Nasionale Senior Sertifikaat in 
graad 12

• Internasionale 
normeringstoetse in 
Wiskunde, Wetenskap en 
Engels van graad 3 tot graad 
10 in samewerking met 
die Australiese Raad van 
Opvoedkundige Navorsing 

• Kernvaardigheidstoetse in 
graad 6 en graad 9

• Die assessering van 
Gevorderde Program 
Wiskunde en Gevorderde 
Wiskunde in graad 12

• ’n Verskeidenheid vakgerigte 
assesserings op ander vlakke

 
Internasionale 
normerings- 

toetse 
NSS-

assessering  
graad 12

Kernvaardig-
heidstoetse

Vak- 
spesifieke 

assesserings 
ander 
vlakke
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