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Die heel belangrikste wenk…………

LEES



ALGEMENE WENKE

• Alle vrae is VERPLIGTEND …dus moet jy GEEN ANTWOORDE los nie 

• Sodra die opsiener aandui jy mag begin..skryf ALLES WAT JY KAN 
ONTHOU  OOR ENIGIETS agter in jou eksamen boek neer

• Maak seker jy weet WAT DIE VRAAG VAN JOU VERWAG

• KYK na die PUNTETOEKENNING om te bepaal HOEVEEL jy moet skryf

• Beantwoord altyd in VOLSINNE behalwe waar anders aangedui 

• Gebruik TOERISME TERME in jou antwoorde

• Gr12 is die einde van die VOO-fase, so ALLE WERK VAN GR10 tot 
MATRIEK kan in die eksamen opduik



AFDELING VRAAG ONDERWERP PUNTE MINUTE

A 1 Kortvrae (dek alle onderwerpe)  40 20 

B 

2 Kaartwerk en Toerbeplanning  

50  50 3 Buitelandsevaluta-verhandeling 

C 

4 Toerismebesienswaardighede  

50  50 5 Kultuur-en Erfenistoerisme 

6 Bemarking  

D 

7 Toerismesektore 

30  30 8 Volhoubare en Verantwoordelike Toerisme  

E 

9 Plaaslike, Streeks- en Internasionale 

Toerisme 30  30 

10 Kommunikasie en Kliëntediens 

STRUKTUUR VAN DIE VRAESTEL

200 180



Afdeling A : Kortvrae

• Hierdie afdeling sal kortvrae soos meervoudigekeuse-vrae, pasitems 
(KOLOM A/KOLOM B), kies die korrekte woord uit die opsies gegee, 
kaartwerk, grafieke, geheuekaarte, prente, toerisme-logo's, 
strokiesprente, 'ínfographics' en woordwolke bevat. 

• Daar is geen WAAR/ONWAAR-items nie. 

• Oorweeg elke opsie ..BAIE KEER is die regte antwoord OOGLOPEND 
maar soms LYK ALMAL op daardie tydstip REG....lees dan die vraag 
WEER. 



AFDELING B, C, D en E 

• Vrae in hierdie afdelings kan bronne, soos kaarte, grafieke, tabelle, prente, 
logo's, vloeidiagramme, uittreksels, gevallestudies, strokiesprente, 
'infographics' en woordwolk, insluit

• Vrae kan BEGIN met

• 'Gee jou standpunte oor …'; 

• 'Verduidelik waarom …'; 

• 'Bespreek hoe …'; 

• 'Lewer kommentaar oor …'; 

• 'Analiseer/Ontleed …';

• 'Evalueer …';

• 'Stem jy saam …‘



UITBREIDING VAN DIE INHOUD VIR GRAAD 12 

AFDELING A:  KORTVRAE  40 punte  

 
VRAAG 1  

Vrae in hierdie afdeling sal die inhoud volgens kennis, begrip en toepassing assesseer.  



AFDELING B: (TWEE vrae)  50 punte  

 

• Toerplanne en roetebeplanning,
• die opstel van 'n daaglikse toerplan,
• die opstel van 'n toerbegroting
• veiligheid, 
• gesondheid, 
• reisdokumentasie, 
• wêreldtydsones 
• Die berekening van wêreldtye wanneer daar tussen lande gereis word. 
• Daar word nie van leerders verwag om te weet watter lande 

dagligbesparingstyd (DBT) toepas nie
• Leerders moet alle berekenings toon.
• Punte sal toegeken word vir elke stap wat in die berekenings gebruik word.

VRAAG 2:  KAARTWERK EN TOERBEPLANNING 



VRAAG 3:  BUITELANDSEVALUTA-VERHANDELING

• Die impak/invloed van die geldeenheidskommelinge of -wisselinge op reise

• Die redes vir die skommelings/wisselinge in wisselkoerse ken en 

die impak wat dit op internasionale inkomende en uitgaande reise het 

• Bewerkings – afgerond tot twee desimale, bv. R74,56.  

• Leerders moet alle berekenings toon. 

• Wanner ons van RAND > buitelandse geldeenhede verhandel,DEEL ons en gebruik 
die BANKVERKOOPKOERS (BVK)

• Wanneer ons van FOREX > ZAR verhandel, MAAL ons en ons gebruik die 
BANKAANKOOPKOERS (BAK) 

• Die verhandeling van valuta is altyd VANUIT DIE OOGPUNT van die BANK



AFDELING C (DRIE vrae)  50 punte  

 

• moet kan onderskei tussen 'n besienswaardigheid en 'n ikoon 

• die ligging op 'n wêreldkaart (land, stad/dorp/gebied)

• rede(s) waarom dit 'n ikoon/besienswaardigheid is 

• 'n unieke kenmerk wat dit 'n ikoon/besienswaardigheid maak. 

• moet  hulle kennis kan verbind met/toepas op die faktore en kenmerke wat 
tot 'n suksesvolle toerismebesienswaardigheid of ikoon bydra 



VRAAG 5: KULTUUR- EN ERFENISTOERISME 

• Al 10 die Wêrelderfenisterreine (WET) in Suid-Afrika

• hul ligging op 'n kaart van Suid-Afrika

• hoe hulle aan UNESCO-kriteria voldoen

• hulle moet ook die UNESCO  logo/embleem kan herken 

• weet wat die hooffunksie en rol van

UNESCO ten opsigte van die WET is. 



VRAAG 6:  BEMARKING 
• Die rol van Suid-Afrikaanse Toerisme (SAToerisme) in die bemarking 

van Suid-Afrika. 

• WAT IS kernmarkte en opkomende markte

• SAToerisme se handelsmerkbeeld (logo) en 

kernbesigheid 

• Befondsing vir bemarkingsdoeleindes – die rol van TOMSA en die 
TBRSA 

• platforms waar Suid-Afrika bemark word as 'n voorkeurbestemming



AFDELING D: (TWEE vrae)  30 punte  

 
VRAAG 7: TOERISMESEKTORE 

• Professionele beeld in die toerismebedryf

• diensvoorwaardes 

• die doel en waarde van 'n gedragskode. 

• Daar word nie van leerders verwag om enige wetgewing te 
memoriseer nie.  



VRAAG 8: VOLHOUBARE EN VERANTWOORDELIKE 
TOERISME 
• Die drie pilare van volhoubare toerisme

• korporatiewe maatskaplike belegging (KMI) in toerisme

• verantwoordelike toerisme en toeriste

• die driedubbeleslotreël-benadering kan demonstreer.

• aanbevelings te maak en oplossings te gee oor hoe om die 
driedubbele-slotreël in 'n toerismebesigheid te implementeer. 

Leerders moet die rol van korporatiewe maatskaplike belegging ('CSI'), 
soos dit deur besighede en organisasies beoefen word, krities kan 
evalueer en assesseer

•



AFDELING E: (TWEE vrae)  30 punte  

 

• Wêreldgebeure ,politieke situasies en onvoorsiene gebeurtenisse van 
internasionale belang

• vorms van betaling wanneer internasionaal gereis word

• buitelandse markaandeel 

• statistiek oor inkomende internasionale toerisme. 

• die uitwerking wat hierdie gebeure op toerisme 

(plaaslike, streek- en internasionaal) het, kan aflei. 



VRAAG 10:  KOMMUNIKASIE EN KLIËNTEDIENS 

• Metodes om kliënteterugvoering te kry en om 
kliëntetevredenheid te meet.  

• Leerders kan gevra word om inligting uit uittreksels, prente, 
spotprente, ens. te interpreteer en  toe te pas. 


