
 

 

 

 

 

SAOU WEBINAAR: ASSESSERINGSAKKOMMODASIES  
(10 FEBRUARIE 2021) 

 
ANTWOORDE OP VRAE GESTEL GEDURENDE DIE WEBINAAR 

1. Akkommodasies/Konsessies toegestaan gedurende die Nasionale Senior 
Sertifikaateksamen: Word nasieners hoegenaamd opgelei om hierdie spesifieke 
vraestelle met die nodige kennis, geduld en sensitiwiteit te merk? Die ideaal is dat dit 
sal gebeur tydens die memobespreking. 
 
Daar is ongelukkig geen DBE-voorskrifte en riglyne wat ‘n eenvormige hanteringswyse 
voorstel nie. Die voorskrifte verskil van provinsie tot provinsie. In die meeste provinsies 
word die toestemmingsbrief vanaf die Departement, waarin die akkommodasie aan 
die leerder toegestaan word, aan die kandidaat se antwoordstel geheg. Nasieners 
moet egter seker maak dat hulle op hoogte is van die departementele beleid wat met 
assessering handel – spesifiek assessering van leerders met spesiale behoeftes. 
 
Ons egter baie bly dat die probleem onder ons aandag gekom het. Die SAOU sal 
hierdie saak onder die aandag van die DBO bring vir dringende hantering: ‘n 
dringende versoek om eenvormige riglyne/prosedures in die verband te publiseer. 
Daar is duidelik ‘n behoefte daaraan. 

2. Ek is die leerondersteuningsopvoeder by my skool en deel van my pligte is om die 
volledigheid van die Leerderprofiele te monitor. 
In my vorige provinsie is die Leerderprofiele (LP) met presiesheid ingevul: fotos van die 
leerders aan die begin van elke fase is bygevoeg en aan die einde van die jaar is 
daardie jaar se rapport by die LP gesit. Ek het nou van provinsie geskuif en nie een van 
die skole ag bg 2 aspekte van die Leerderprofiel baie belangrik nie. 
Is dit moontlik om duidelikheid daaroor te kry sodat ek weet of ek dit maar kan laat 
'verbyglip' en of ek dit moet regstel wanneer ek nou die LPe begin monitor? 
 
Dis jammer as skole nie die belangrikheid en die waarde van die leerderprofiele besef 
nie. Volgens SIAS is die leerderprofiele 'n amptelike dokument en deel van die SIAS 
dokumentasie. Skole moet dus die leerderprofiele volledig byhou. Daar is baie 
belangrike inligting op die leerderprofiele, soos bv die hoeveelheid skole voorheen 
bygewoon, ens. Onderwysers is veronderstel om aan die begin van elke jaar deur hulle 
leerders se leerderprofiele te werk sodat hulle kan weet wat daarin staan. Daar is 
dikwels ook inligting wat die SGOS nodig het, soos chroniese siektes, wat in die 
leerderprofiele aangeteken is. Ek vermoed jy weet hierdie reeds, maar dis goed om dit 
aan die personeel van die skool so te stel sodat hulle besef hoe belangrik die dokument 
is. Die leerderprofiel is die verantwoordelikheid van elke jaar se registeronderwyser en 



moet jaarliks opgedateer word. Leerders se uitslae/punte moet aan die einde van die 
jaar daarin aangeteken word. SNA1 kan nie behoorlik ingevul word indien die 
leerderprofiel nie bygehou is nie. Niemand weet wat vorentoe in 'n kind se 
skoolloopbaan gaan gebeur nie en dit gebeur dat 'n kind in bv Graad 10 vir die eerste 
keer assesseringsakkommodasies nodig het. Dit is uiters moeilik om sonder 'n volledige 
bygehoue leerderprofiel skielik in Graad 10 die res van die SIAS-dokumentasie te 
voltooi. My raad sal dus wees dat jy jou stem moet dik maak. Dit moet in die skool se 
SGOS-beleid ingeskryf word en afgedwing word. Leerderprofiele moet volledig ingevul 
word en gereeld bygewerk word. 

3. Laat weet asb weer hoe spelling in taalvraestelle hanteer moet word. Ook asb in 
spesiale skole soos 'n School of Skills. 

 
Spelling in Taalvraestelle 
Wanneer 'n leerder van 'n skrywer gebruik maak, is die spelling van die antwoorde die 
verantwoordelikheid van die skrywer, behalwe waar spelling eksplisiet getoets word. 
Dis gewoonlik die een-woord antwoorde (bv. Gee die meervoud van blom.) Vir hierdie 
vrae moet die kandidaat die woord spel. Onthou 'n skrywer mag slegs neerskryf wat 
hy/sy hoor, dus moet die kandidaat dit verbaal spel. Vir die res van die taalvraestel, bv 
die begripstoets, spel die skrywer soos hulle dink. 

 
4. Kan leerders in 'n School of Skills konsessies kry? 

 
Vaardigheidskole 
Volgens die SIAS-beleid, is assesseringsakkommodasies vir leerders wat die akademiese 
potensiaal het om Gr 12 (NSS) te slaag, daarom is een van die vereistes om te bewys 
'n leerder het die kognitiewe potensiaal. Daarom is assesseringsakkommodasies soos in 
SIAS voorgeskryf, nie noodwendig van toepassing is op vaardigheidskool-leerders nie. 
'n Mens moet egter onthou dat die doel van 'n plasing in 'n vaardigheidskool is om 'n 
leerder te bemagtig met 'n stel spesifieke vaardighede nodig vir die werksplek. Daarom 
sal leerders definitief ondersteun word in formele assesserings deurdat vrae bv aan 
hulle voorgelees word, maar dit val binne die "scope" van 'n vaardigheidskool. Jaar 4 
leerders van vaardigheidskole wat die TOC doen sal in die nabye toekoms ‘n 
gestandaardiseerde eksamen/uittree-eksamen aflê en wanneer dit gebeur behoort 
hierdie leerders ook vir assesseringsakkommodasies te kwalifiseer. 

 
5. In die hoofstroom, mag 'n kind met 'n diagnose van disleksie, ekstra tyd vir 'n IGO 

(Ingenieurs grafika en ontwerp) vraestel kry? 
 

Disleksie-diagnose, ekstra tyd en IGO 
Die direktief is baie duidelik: ekstra tyd moet vir alle vakke toegestaan word. Onthou 
net 'n diagnose beteken nie noodwendig 'n konsessie nie. Vir ekstra tyd, sal daar bewys 
moet word deur die SGOS dat dit tot voordeel van die leerder sal wees. 

 
6. Ek het onlangs 'n kursus van professional minds bygewoon met die tema (The ADHD 

Advantage), Daarin het een van die aanbieders dit duidelik gemaak dat 'n mens nie 
‘n leerder met 'n diagnose van ADHD 'n guns doen deur aansoek te doen vir ekstra tyd 
nie. Die kind sukkel alreeds om deur die aanbevole tyd te kom. Dit moet ten sterkste 
afgekeur word. Vir 'n leerder met ADHD doen mens aansoek vir 'n rusbreuk, defnitief 
nie vir ekstra tyd nie. Dit het vir my as arbeidsterapeut absoluut sin gemaak. Wat is julle 
opinie hieroor? 

 
  



ADHD en ekstra tyd/rusbreuk 
'n Diagnose beteken nie noodwendig 'n konsessie nie. Daar moet duidelik bewys kan 
word dat die konsessie 'n beduidende impak het. Dit sal van kind tot kind verskil en by 
kinders is ek altyd bang vir algemene "geld-vir-almal" reël. In die laer grade kan dit vir 
my sin maak dat 'n ruspouse 'n beter impak kan hê, maar mens sal na die hele prentjie 
van die kind moet kyk. Sommige kinders met ADHD (onaandagtige tipe, bv) sukkel om 
hulself te organiseer en dit neem dan langer vir hulle om 'n antwoord te formuleer. Baie 
van hierdie kinders is ook angstig en is bang hulle kry nie klaar nie. Indien ekstra tyd nie 
'n impak het nie (daardie tipiese hiperaktiewe leerders wat hulle werk afjaag), sou ek 
eerder struktuurhulp as 'n konsessie oorweeg. 

 
7. In my provinsie kry ons teenkanting by die onderwysdepartement oor die Stark Griffin 

Disleksie toetsuitslae. Ek stem saam dat dit voel of kinders oorgediagnoseer word 
daarmee, maar dit is die enigste Suid-Afrikaanse gestandaardiseerde Disleksie toets en 
daar is geweldig baie navorsing daarin gesit. Ek weet ook dat dit aanvaar en 
goedgekeur is deur sekere universiteite. Ek het dit nog nooit as aanbeveling gebruik 
nie en sal dit ook nie alleen sonder bewyse uit die kind se werkboek ens. gebruik nie, 
maar die negatiwiteit daarteenoor is nogal sleg. Jul opinie asb? 

 
Disleksie-toetse 
Die Stark Griffin disleksie diagnostiese toets (Voorheen Die Rooi Appel) word erken as 
disleksietoets, ook deur die DBO. My opinie is dat die SIAS nie voorskryf watter 
diagnostiese toetse gebruik mag word nie, maar duidelik is dat ‘n toepaslike 
professionele persoon die diagnose moet maak. Indien 'n opvoedkundige sielkundige 
'n diagnose gemaak het van ‘n Spesifieke Leergestremdheid in bv Lees of Skriftelike 
Uitdrukking, is dit die diagnose, ongeag watter toetse hulle gebruik het. Dit is nie die 
onderwyser se plek om dit te bevraagteken nie. 

 
8. Ek het hulp op die groep gevra ivm ons distrikskantoor wat nie goedkeuring gee dat 

leerders op hulle vlak werk nie. Vir my voel dit daar moet ‘n makliker en vinniger plan 
wees. Die stelsel benadeel die kinders. Vroeër het ek Spesiale klas gegee, leerders is 
maklik in en uit geplaas. Die meeste leerders is net in 2020 deurgesit op grond van 
ouderdom en is nou in Graad 5, maar kan nie lees nie. Sjoe......help ons asseblief. 

 
Dit is 'n taai toffie. Ons weet ongelukkig dat die burokrasie nie altyd in die beste belang 
van ons kinders optree nie. Die SIAS stel duidelike vereistes aan skole, SGOSse en 
distrikskantore. By implikasie beteken dit dat die DBO nie hulle eie direktiewe nakom 
nie, wanneer die SIAS-proses vashaak by 'n distrikskantoor. Die beste manier om teen 
'n werkgewer op te tree wat nie die direktiewe nakom nie, is om deur jou unie te werk. 
Indien die SIAS-proses deur almal gevolg word, behoort dit nie so lank en omslagtig te 
wees nie. Die skool (SGOS) vul die SNA1 en SNA2 in. Dit, saam met al die ondersteuende 
dokumentasie (ook DBE120 en DBE124) gaan na die distrikskantoor. Die distrikskantoor 
voltooi SNA3, gee terugvoer binne 'n redelike tyd en die "straddling" van die kinders 
kan begin. My persoonlike opinie is dat dit 'n menseregtekwessie raak as kinders nie die 
ondersteuning kry wat hulle toekom nie. 

9. Ek is by ‘n Hoërskool en in 2020 het ons ‘n Gr 8 leerder ontvang wat ‘n leser en skrywer 
–akkommodasie het. Toe ons egter die akkommodasie toepas het ons gevind dat die 
leerder se handskrif baie netjies en duidelik is en die leerder is voor die ander leerders 
in klasse klaar met toetse of take. Mag ons aanvra dat die konsessie hersien word? 

 
Die meeste skole doen aan die begin van die jaar ‘n “Baseline Assessment”. Gebruik 
dit om te sien hoe die leerder se prestasie met die ander leerders in sy graad vergelyk 
en versoek die SBST om die akkommodasie te heroorweeg of aan te pas op grond 
daarvan, indien nodig. Die aanbeveling sal dan ook so op sy ISP aangedui word. Die 



SBST kan egter enige tyd ‘n herevaluering doen. Dit moet egter in oorleg met die ouers 
gedoen word. Andersins, daar word weer aan die begin van die nuwe fase 
heraansoek gedoen vir akkommodasies, in welke geval die SBST dit dan moontlik nie 
weer sal aanbeveel nie. 

 
10. Moet die professionele diagnose/evaluering van leerders jaarliks hersien word. 

 
Vir die doeleindes van die toekenning van die akkommodasie sal dit aan die begin 
van elke fase hersien moet word wanneer daar weer opnuut vir akkommodasies 
aansoek gedoen moet word. Gewoonlik moet ‘n professionele assessering nie ouer as 
2 jaar wees wanneer aansoek vir akkommodasies gedoen word nie. In baie gevalle sal 
die dokter of sielkundige bloot deur midddel van ‘n addendum bevestig dat die 
verslag steeds geldig is, indien van toepassing. 
 

11. Sal graag wil weet wat is die tegnologie wat gebruik kan word om woorde na skrif te 
herlei/Voorsien asb inligting oor die sagteware waarna Alet verwys het. 

 
Leser (Text to speech) - die vraestel word deur die rekenaar se "blikstem" gelees of die 
vraestelle word in oudio-file omgeskakel sodat 'n MP3-player dit kan speel: 

1. Suid-Afrikaanse stemme Qfrenzy (https://www.inclusivesolutions.co.za/savoices) 
2. 'n Program wat die stemme gebruik om die teks te lees, bv Read&Write 

(http://editmicro.co.za/product/texthelp-readwrite-gold/), Claroread 
(https://www.claroread.co.za/) of Balabolka (http://www.cross-plus-
a.com/balabolka.htm). Balabolka is freeware, die ander moet mens lisensies voor 
aankoop.**** 

Skrywer (Voice Recognition) - die leerder "praat" hulle antwoorde en die rekenaar tik 
dit. 

3. 'n Voice engine. Microsoft en Google s'n is gratis.  
Dragon (https://www.speech.co.za/nuance-dragon) moet aangekoop word. Google 
werk die beste vir Afrikaans, maar jy het Internetverbinding nodig. 

4. 'n Word processing program waarin die teks kan verskyn, bv Microsoft Word of Google 
Docs. Onthou net dat daar spesifieke voorskrifte is en dat alle funksies afgeskakel moet 
wees. 

5. ****Read&Write en Dragon is geintegreer met voice recognition. Jy kan dus uit 
dieselfde program luister en praat. 

12. Who should recruit and train the people who serve as readers, scribes or prompters? / 
Wie is verantwoordelik om lesers en skrywers te vind en op te lei? 

 
Dit is eintlik die department se verantwoordelikheid om ‘n poel van opgeleide lesers en 
skrywers beskikbaar te hê maar hulle hulpbronne laat dit nie altyd toe nie. Die 
verantwoordelikheid berus dan by die skool om persone (onderwysers en ander 
gewillige persone in die gemeenskap) te identifiseer en op te lei of te stuur vir opleiding. 
Dit is NIE die ouers se verantwoordelikheid nie want daar is dan ‘n botsing van belange. 

 
13. Do scribes/ readers need to have special training/ qualifications or can the class 

teacher scribe/read for a learner? 
 

Enige persoon wat die Leser-en-Skrywer-opleiding deurloop het kan as sulks 
aangewend word. Ideaal gesproke moet dit iemand wees wat nie by die leerder 
belang het nie, dus verkieslik nie die klasonderwyser of vakonderwyser nie en veral nie 
‘n familielid of -vriend nie. Maar ten opsigte van spesialisvakke is dit belangrik dat die 
leser of skrywer kennis het van die vak. Om gedurende die Gr 12 eksamen as leser of 

https://www.inclusivesolutions.co.za/savoices
http://editmicro.co.za/product/texthelp-readwrite-gold/
https://www.claroread.co.za/
http://www.cross-plus-a.com/balabolka.htm
http://www.cross-plus-a.com/balabolka.htm
https://www.speech.co.za/nuance-dragon


skrywer op te tree moes jy opleiding deur die Departement deurloop het en in besit 
wees van nie nodige departementeel uitgereikte sertifikaat. Alle provinsies is 
verantwoordelik om opleiding in die verband te doen. Indien jy deur ‘n privaatinstansie 
opgelei is moet jy in besit wees van ‘n bewys van opleiding soos ‘n sertifikaat. 
Vakbonde en ander instansies doen ook opleiding – met daardie opleiding sou jy tot 
by Gr 11 as leser en skrywer kan optree. 
 

14. Soms kom leerders reg sonder akkommodasies maar ouers vereis dit vanweë ‘n 
diagnose wat gemaak is / Wat is n professionele respons aan ouers wat glo die leerder 
in Gr 4 moet konsessies kry? LW die leerder se skrif is leesbaar en hy maak saam met 
die boonste gemiddeld van die klas kaar. Geen dokumente van professionele toetse 
deur terapeut is ingehandig nie. / As die leerder ekstra tyd sou kry en dan voor die 
normale tyd sou klaar maak in die eksamen, sou die aansoek dan "gestop" word? 
 
Aanbevelings vir akkommodasies word gemaak op grond van die opvoeder se 
ervaring in die klaskamer. Die SIAS-proses moet in plek wees. Indien die leerder “cope” 
in die klas met die onderwyser se klaskamerintervensies en ondersteuning en nie 
beduidend swakker presteer as sy portuurgroep nie, hoef die SBST nie die aanbeveling 
vir akkommodasies te maak nie. Dit is waarom distrikte soms akkommodasies afkeur 
ten spyte van ‘n professionele diagnose – omdat daar nie bewyse van klaswerk en 
toetse is wat dit kan ondersteun nie. 

15. Die Dept van Onderwys stel dit dat leerders wat 'n swak leesbegrip het, nie kwalifiseer 
vir akkomodasies nie. Dit is m.i. onaanvaarbaar aangesien daar verskillende redes is 
waarom kinders swak leesbegrip mag he, bv. swak leesakkuraatheid, angstigheid, ens. 
Weet nie hoe om hierdie saak te hanteer nie. 

 
Indien hierdie leerders nie formeel met disleksie of ‘n ander leesverwante leerhindernis 
of selfs met Angstigheid gediagnoseer is nie, en daar nie die nodige klaskamerbewyse 
aan de aansoek geheg word om die diagnose te ondersteun nie, sal die Distrik 
moontlik nie die akkommodasie goedkeur nie. In daardie geval sal die skool moontlik 
moet belê in ‘n leesprogram om die leerders tydens remediëring te onderteun. 

 
16. ‘n Leerder het ADHD en spraakapraksie. Waarvoor sou hy kwalifiseer? 

 
‘n Leerder wat formeel met ADHD en spraakapraksie gediagnoseer is sou moontlik kon 
aansoek doen vir o.a. ekstra tyd, aparte lokaal, ‘n aanmoediger (prompter), ‘n 
ruspreriode, mondelingse toetse en eksamens, en die gebruik van toepaslike 
tegnologie 
 

17. Die IEB verwerk eers aansoeke vanaf einde Graad 7/Graad 8. Dus kan ons nie amptelik 
voor dit aansoek doen nie - enige raad / voorstelle? 
 
Maak gebruik in die die junior grade van sekere akkommodasies (ekstra tyd, lesers, 
skrywers, tegnologie) as ‘n ‘toetstydperk’ en rekordeer hoe dit die leerders baat. 
Versamel ‘n stel bewyse wat julle dan saam met die professionele 
assessering/diagnose en die aansoek vir akkommodasies in graad 8 of 9 kan voorlê. 
 

18. Assesseringsakkomodasies in die Grondslagfase is altyd deurmekaar. In die 
grondslagfase met informele assessering doen ons eintlik oor die hele fase 
‘assesseringsakkomodasies’. Dit word wel nie benoem as bv: tyd, skrywer, leser ens. Is 
ek reg as ek sê jy maak dit deel van jou SNA dokumente en sodoende berei jy die 
'papertrail' voor vir Graad 4 (want dit is die eerste keer dat hulle kan aansoek doen)? / 
Hoekom sou sekere provinsies se DoE akkommodasies vir grondslagfase leerders weier? 



/ Is dit nodig om vir konsessies aansoek te doen in die Grondslagfase wanneer mens 
SBA doen? Ek bied tans konsessies aan vir leerders maar doen nie formeel aansoek vir 
konsessies nie. Ek vul SNA in en hou dit op leer. Is dit nodig om dit in Grondslagfase in te 
stuur vir goedkeuring? 
 
Omdat leerders nog besig is om te ontwikkel in die Grondslagfase en moontlik sekere 
van die geïdentifiseerde uitdagings kan oorkom indien die onderwyser die nodige 
ondersteuning en intervensies in plek het, sou ek nie vroeg in die grondslagfase al vir 
akkommodasies aansoek doen nie. Rekordeer al jou intervensies en ondersteuning op 
die SNA1 en die ISP as die SBST aanbeveel dat individuele ondersteuning nodig is. Die 
papierspoor is ontsettend belangrik – veral indien jy dan later in Gr 4 vir die leerder vir 
akkommodasies wil aansoek doen wanneer die leerder begin eksamen skryf. Dan is 
daar reeds talle bewyse van intervensies wat moontlik nie gewerk het nie, of andersom. 
 
Wanneer ‘n leerder egter reeds d.m.v. ‘n professionele diagnose met ‘n spesifieke 
leerhindernis geïdentifiseer is, of ‘n fisiese gestremdheid het, bv swaksiendheid of 
hardhorendheid, kan jy definitief vir die nodige akkommodasies aansoek doen. Al is 
daar nog nie formele toetsing nie, sal dit definitief vir klaswerk-doeleindes die nodige 
ondersteuning verskaf. 
 
Onthou dat provinsies van mekaar verskil t.ov. die hantering van 
assesseringsakkommodasies in die grondslagfase. Maak seker by jou provinsie se 
Inklusiewe/Eksamen direktoraat wat is die provinsiale beleid daaroor. 
 

19. Hoe vroeg kan aansoek gedoen word vir akkommodasies? 
 
Waar daar reeds ‘n formele diagnose is soos bv outisme, of waar daar fisiese 
gestremdhede is soos bv swak visie of hardhorendheid, kan daar reeds in die 
grondslagfase aansoek gedoen word vir gepaste akkommodasies. Maar onderwysers 
moet baie seker maak dat die probleme wat hulle opmerk nie moontlik 
ontwikkelingsprobleme is wat met die tyd geakkommodeer sal word nie. 
 

20. Moet die persoon wat vraestelle opneem vir die gebruik van MP3 ook die opleiding 
van Reader/Scribe doen en 'n sertifikaat daarvoor verwerf? 
 
Definitief: sy moet presies weet wat die voorwaardes/reëls is as ‘n persoon as leser 
optree. 

 
21. Hoe word bepaal of ‘n leerder vir spesiale onderrig kwalifiseer of dat ‘n spesiale 

Kurrikulum met die leerder gevolg moet word soos die DCAPS vir SID leerders? 
 

Die SIAS-proses moet gevolg word. Hier volg ‘n kontrolelys van die dokumente wat in 
plek moet wees vir die verwysing na die SBST / DBST. 
 

  



KONTROLE LYS VIR SIAS VERWYSING NA KRINGGEBASEERDE ONDERSTEUNINGSPAN (KGOS) 
 

Maak asseblief seker dat al die dokumente ingesluit is: 

 
 VORMS / DOKUMENTE AANGEHEG 

 Naam van leerder: 

SOBIS Nommer: 

JA NEE 

1 SIAS Leerderprofiel: bladsye 1-6   

2 OBA 1 / SNA 1: klasopvoeder intervensies (opvoeder, ouer en leerder 

het geteken en dateer) 

  

3 OBA 2 / SNA 2: SGOS intervensies – sluit die individuele 

ondersteuningsplan in 

  

4 Vorm DBE 120: Versoek ondersteuning van die DGOS (ouer en skoolhoof 

het geteken en dateer) 

  

5 ‘n Afskrif van die IDENTITEITSDOKUMENT van die ouer / wettige voog wat 

vorm DBO / DBE 120 en OBA / SNA 1 onderteken het 

  

6 ‘n Afskrif van die leerder se GEBOORTESERTIFIKAAT   

7 Die laaste SKOOLRAPPORT   

8 VERSLAE: Verslae van die Mediese Dokter, Sielkundige, 

Leerondersteuningsopvoeder, ander Kundiges 

  

9 VOORBEELDE VAN DIE LEERDER SE WERK: Taal en Wiskunde (maksimum 2 
bladsye) 

  

 
22. Wat is die limiet van ‘n onderwyser se ondersteuning en hulp aan ‘n leerder indien die 

ouers nie wil saamwerk nie? 
 
Ek dink nie enige onderwyser behoort ooit ‘n limiet te bereik as dit by ondersteuning 
van leerders kom nie. Maak egter seker dat jou dokumentasie (papierspoor van 
intervensies en ondersteuning) volledig is en dat die SIAS-proses behoorlik gevolg is. 
Stoor ook bewyse van e-posse of whatsapp-kommunikasie met ouers waar jy probleme 
onder hulle aandag gebring het of waar hulle uitgenooi word na oueraande, of 
versoek was om met jou gesprek te voer. Wanneer so ‘n leerder moontlik aan die einde 
van ‘n jaar nie slaag nie, en die ouers appélleer, sal daar van jou verwag word om te 
bewys dat jy uitgereik het na die ouers en jy sal bewys moet lewer van jou 
klaskamerintervensies. 

 
23. Wat is ‘n billike bedrag wat vir lesers en skrywers betaal kan word? 

 
Alet antwoord vanuit ‘n Wes-Kaapse perspektief: Die betaling van lesers en skrywers is 
'n veelbesproke storie! Die dept stel dit duidelik dat hulle nie daarvoor gaan betaal nie 
en sê dat die skool en die ouers maar 'n plan moet maak. Hulle sê ook dat skole die 
lesers en skrywers moet aanstel en definitief nie die ouers nie. By die meeste Kwantiel 4 
- 5 skole betaal die ouers daarvoor. Die ander skole, veral die "no fees" is kreatief en kry 
vrywilligers om dit te doen. Ek het in die verlede taamlik wyd navraag gedoen oor wat 
die "going rate" is en dit wissel van R60 per vraestel tot R250 per uur! Skole kan vir NSS 
aansoek doen vir lesers en skrywers by die Dept en daardie persone sal dan betaal 
word wat 'n hulp-toesighouer betaal word. 



SAOU adviseer: Maak seker by u provinsie se Inklusiewe/Eksamen Direktoraat wat die 
voorskrifte binne u provinsie is. Indien skole self vir die betaling verantwoordlik is sal daar 
in die begroting daarvoor voorsien moet word. Talle skole hou fondsinsamelings om juis 
hierdie aspek te befonds. Of hulle maak gebruik van gratis dienste van persone wat 
hulself beskikbaar stel uit die gemeenskap. Onhou dat dit die skool se 
verantwoordelikheid is om hierdie persone op te lei. 
 

24. Ek is versigtig om leerders na siekundiges te verwys omdat hulle deur die bank 
akkommodasies aanbeveel. 

 
Ek dink nie dit is die plek van ‘n onderwyser om die professionele verslag van ‘n 
professionele persoon te betwyfel nie. Die onderwyser moet probeer om die leerder so 
goed as moontlik te ondersteun. Dit bly egter die prerogatief van die SBST om die 
leerder aan te beveel vir akkommodasies. Indien daar nie klaswerk en ander bewyse 
is wat die professionele verslag ondersteun nie, hoef die SBST nie so ‘n aanbeveling te 
doen nie, solank as wat hulle die besluit kan motiveer. 

 
25. Sit kinders met konsessies apart om eksamen te skryf? 

 
Leerders wat die volgende akkommodasies het, moet in ‘n aparte lokaal eksamen 
skryf: Enige akkommodasie waar die hulp van ‘n 2de persoon, buiten die toesighouer, 
benodig word bv. Leser, skrywer, aanmoediger (prompter), assistent, ens. Onthou dat 
jy moet aansoek doen vir ‘n leerder om in ‘n aparte lokaal te skryf. Toestemming 
gebeur nie outomaties omdat ‘n leser bv. vir die leerder goedgekeur is nie. 

 
26. Wat doen 'n onderwyser indien n kind byvoorbeeld gaan vir n armoperasie? 

 
Daar word aansoek gedoen vir ‘n Ad Hoc konsessie; die volgende kom voor in die 
beleidsdokumente: 

Ad hoc support 

(i) This applies in cases of pregnancy or in cases of injury, trauma, 
hospitalisation and imprisonment just before or during 
assessment or external assessment. 

(ii) Should it become necessary for a learner to have access to an 
adaptive or alternative assessment procedure due to one or 
more of reasons contemplated in subregulation (3), an ad-hoc 
decision should be taken by the Head of the assessment body 
or his or her representative at that time. 

(iii) Support will include arrangements for learners to write in a venue 
other than the assessment centre at which the learner is 
registered or the postponement of assessment until the 
supplementary or following examination/ assessment period. 

(iv) In emergency cases, documents may be delivered three (3) 
days after the decision has been taken. 

(v) The Head of the assessment body or his or her representative 
may change the original decision within three (3) working days 
if no valid documents have been presented. 

 
27. If a learner is granted a concession in grade 10, is it necessary to apply for a concession 

again in grade 12? We were informed that a concession is only valid for 2 years. 



 
In most provinces accommodations must be revised and re-applied for at the 
beginning of a new phase. However, It differs from province to province – consult the 
Inclusive/Exam Directorate of your province. There are provinces who expect a re-
application for accommodations for Gr 12 learners. 

 
28. Konsessies is geldig vir n fase? So indien ń kind ń graad herhaal is die konsessie nog een 

jaar geldig ipv drie jaar? 
 
Die konsessie/akkommodasie behoort vir die fase te geld, al herhaal die leerder die 
graad. 
 

29. Vul die skool die al vorms in, of is daar vorms wat die ouers moet invul? 
 
Onthou dat alle ondersteuning en intervensies in oorleg met die ouers gedoen moet 
word. Die ouers moet voortdurend deel wees van die proses.  Die SNA 1 moet deur die 
opvoeder, ouers en leerder onderteken word. So ook enige van die ander vorms wat 
vir verwysing gebruik word. 

 
30. Mag jy die SNA vorms aanpas vir jou skool of MOET dit lyk soos in SIAS boek? Die goed 

herhaal vreeslik. Ons het dit verkort op ‘n briefhoof. Aanvaar DoE dit? 
 

Klaar dit vekieslik uit met julle Inklusiewe Direktoraat. Onthou egter dat indien julle die 
elektroniese vorms gebruik, is dit baie maklik om te ‘copy and paste” om die herhalings 
te omseil. 

 
31. Is daar riglyne rakende die SBST se werkspasie? M.A.W moet die hoof van SBST 'n 

kantoor of aparte area hê om toetse af te lê of selfs gesprekke te hê? 
 

Die rol van die koördineerder is ongelooflik belangrik. Hy of sy is die spil waarom die 
implementering van die SIAS-beleid draai. Ek sou definitief aanbeveel dat sy/hy ‘n 
aparte kantoor het om die funksies soos voorgeskryf in die SIAS-beleid, te verrig. Die 
gesprekke, toetse en ander take is konfidensieel van aard. 
 

32. Wat ons tans doen is met die kleiner groepe lees ons maar vir die leerders in die klas, maar 
dit skep ander probleme.  Hoe kan ons amanuensis toepas in klasverband? 
 
Lees in groepsverband: Volgens die riglyne mag mens vir leerders in klein groepies voorlees. 
Dit bly ‘n uitdaging, want almal werk nie ewe vinnig nie. Mens moet versigtig wees om dan 
nie die leerders te benadeel nie. Die ideaal bly maar om leerders individueel te ondersteun, 
selfs al moet mens ‘n leerder onttrek, hom laat klaarmaak, die volgende een onttrek, ens. 
Die enigste ander manier waaraan ek kan dink, is om tegnologie te gebruik, die vrae een vir 
een vooraf op te neem, vir elke leerder ‘n ou selfoon (sonder ‘n simkaart of internettoegang) 
met ‘n stel oorfone te gee en hulle te wys hoe om die vrae te luister. 
 

33. Ons het 'n situasie gehad met 'n leerder wat sedert graad R intervensies ontvang het. Die 
ouers het self betaal vir 'n arbeidsterapeut om moontlike probleme te identifiseer. Die 
verslag is aan die SIAS vorm geheg, maar die departement wou nie die verslag aanvaar nie, 
want dit moet deur hulle eie mense gedoen word. Wat staan mens te doen tov dit? 
 
Aanvaarding van verslae: Hoe meer ondersteunende dokumentasie daar is, hoe sterker is die 
aansoek. ‘n Mens moet net seker maak dat jy die regte dokumentasie aanheg. ‘n 



Arbeidsterapeut se verslag sal tipies wees vir ‘n leerder met motoriese uitdagings en nie bv 
vir identifisering van ADHD, ens nie. Indien die departement daarop aandring dat dit ‘n 
departementele professionele persoon moet wees, sou ek reken die SIAS-dokumentasie 
(SNA1 en SNA2, DBO120) aktiveer dan juis die dienste en moet hulle die dienste dan lewer. 
 

34. Should it be a qualified psychologist at the school doing the SIAS and Accommodations 
processes. Is there a qualification that one needs before you can complete this process? 
 
Psychologist and other professionals: The class teacher completes the learner profile, SNA1 
is completed by all the teachers working with the learner, SNA2 is completed by die SBST. 
Supportive documentation is required from the specified professionals (e.g. a paediatrician 
can diagnose ADHD, educational psychologist can determine cognitive functioning, etc.). The 
school is responsible for the SIAS process, but in collaboration with the child, the parents 
and the qualified professionals. 

 
Algemeen 
 
Daar is ‘n baie oulike Facebook-groep waarby julle gerus kan aansluit: LSEN KLAS hulp en raad 
vir onderwysers. Deel oulike idees en gee goeie raad! 
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