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PUNTE:  Nie van toepassing nie 
 
TYD:  5 minute leestyd PLUS 10 minute insleuteltyd PLUS druktyd 
 
 

 
 
 
 

Hierdie vraestel bestaan uit 4 bladsye. 
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INSTRUKSIES EN INLIGTING 
 
1. Tyd: VYF MINUTE sal vir die LEES van die spoed-/akkuraatheidsteks toegelaat 

word. 
 

 TIEN MINUTE sal vir die INSLEUTEL van die teks toegelaat word. 
 

2. Verstekstellings ('Default settings'): 
 

 TAAL Afrikaans 
 MEETEENHEDE Sentimeter (cm) of duim (") 
 INLYNSTELLING  Links 
 FONT EN FONTGROOTTE Courier New 12 of Courier 12 
 KANTLYNE 2.54 cm of 1"  
 BLADSYBOSKRIF ('HEADER')/ 

BLADSYONDERSKRIF ('FOOTER') 
REËLAFSTAND 
 

1.27 cm of 0.5" 
 
1½- ('1.5 lines') of dubbelreëlafstand 
 

3. Voeg 'n bladsyboskrif wat die volgende inligting bevat, in: 
 
RTT Spoed Feb/Mrt2011 (1) (Links in lyn/linksgerig)   
Eksamennommer   (Regs in lyn/regsgerig)   
 

4. Voorsiening word gemaak vir spoed tot 70 woorde per minuut.  
 

5. Voeg 'n ekstra reëlspasie voor die begin van 'n nuwe paragraaf in.  
 

6. Stoor jou spoed-/akkuraatheidstoets met jou eksamennommer as lêernaam.  Die 
toesighouer sal jou inlig waar om die lêer te stoor. 
 

7. Jy mag nie jou antwoord redigeer nadat die 10-minute-insleuteltyd verstreke is nie. 
 

8. Gebruik jou eksamennommer as die lêernaam om die dokument te stoor.  Stoor die 
lêertipe as 'Rich Text Fomat', soos hieronder getoon.  Maak 'n drukstuk van jou 
antwoord en lewer dit by die toesighouer in.  Jy mag slegs EEN drukstuk van 
hierdie vraag inlewer. 
 
 
 
 

 
 LET WEL:   Toesighouers moet seker maak dat al die kandidate se opsionele 

 spoedvrae op CD vir nasiendoeleindes gestoor word.  Drukstukke 
 moet saam met die elektroniese kopieë op die CD ingelewer 
 word. 
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 Neem aan dat jy 'n bewustheid van loopbaankeuses skep.   
 Sleutel die volgende paragrawe so vinnig en akkuraat moontlik in.   

 
Aangepas uit: 
www.cao.ac.za/Career.aspx and http://www.everydaycareer.com/how-to-become-an-it-professional/ 
 

 

Jou keuse van beroep en studieprogram is waarskynlik die grootste 

besluit waarmee jy sover in jou lewe gekonfronteer is.  Ons probeer 

om jou te help om 'n ingeligte besluit te neem.  Jy moet egter ook 

van ander hulpbronne gebruik maak soos beroepshulpbronsentrums, 

beroepsvoorligters, biblioteke, plaaslike koerante, televisie en die 

Internet, indien jy daartoe toegang het. 

 

Dit is belangrik dat jy 'n beroep kies wat jou sal help om die tipe 

leefstyl wat jy wil hê, te bereik en ook by jou werkspersoonlikheid 

pas.  Deur die volgende vrae te beantwoord mag dit jou help om 'n 

duideliker prentjie te hê van die tipe beroep wat reg is vir jou.  

 

Bied hierdie beroep die tipe uitdagings en belonings wat jy benodig?  

Mense werk vir verskillende redes.  Sommiges werk ten beste wanneer 

hulle goed betaal word.  Ander word meer gestimuleer deur 'n 

uitdaging as deur geld.  Sommiges hou van 'n gevoel van 

belangrikheid.  Ander word geïnspireer deur die dankbaarheid van 

mense wat hulle gehelp het.  Sommige kry plesier daaruit om iets te 

skep.  

 

Dit mag jou help as jy jou antwoorde op die volgende vrae neerskryf.  

Watter waardes en ambisies het jy?  Dink terug daaraan toe jy werk 

gedoen het waarmee jy regtig tevrede was.  Wat het jou aangemoedig 

om jou beste te doen?  Werk jy op jou beste wanneer jy 'n beloning 

of geld gaan kry, of wanneer jy doen wat jy geniet?  Wat is die 

dinge wat vir jou as persoon belangrik is?  

 

Wanneer jy beroepe waarin jy belangstel geïdentifiseer het, is dit 

altyd 'n goeie idee om met mense te praat wat reeds die werk doen.  

Vra hulle hoe hard hulle moes studeer en watter soort eise hulle 
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werk aan hulle stel.  Vind uit waarvan hulle hou of nie hou nie.  Op 

daardie manier kan jy vasstel of die beroep wat jy oorweeg by jou 

gekose leefstyl sal pas.  Soek advertensies vir dié werk in koerante 

om vas te stel hoeveel openinge daar vir mense is wat pas begin.  

Dit sal jou ook 'n idee gee van die salarisse wat vir die werk wat 

jy oorweeg betaal word, maar onthou dat dit jou 'n aantal jare sal 

neem om 'n top salaris te verdien.  

 

Baie, baie meer vakke word op tersiêre vlak aangebied as op skool.  

So, hoe kan jy uitwerk waarin jy waarskynlik goed sal wees?  Die 

meeste vakke sal bou op kennis en vaardighede wat jy reeds op skool 

ontwikkel het.  Byvoorbeeld, indien jy Ingenieurswese wil studeer 

sal jy uitgebreid gebruik maak van wat jy in Wiskunde en Wetenskap 

geleer het.  Indien jou beste vakke op skool tale is, of die skryf 

van opstelle inhou, moet jy 'n kursus oorweeg wat hierdie 

vaardighede verder sal ontwikkel.   

 

Indien jy op jou beste is met praktiese dinge, oorweeg dit om by 'n 

VOO kollege te studeer waar hierdie vaardighede ontwikkel sal word.  

Moenie beperk word deur die vakke waarin jy goed vaar op skool nie, 

maar gebruik hulle om jou te rig om jou persoonlike sterk punte te 

identifiseer.   

 

Gaan die toetreevereistes versigtig na en doen slegs vir kursusse 

aansoek waarvoor jy waarskynlik sal kwalifiseer.  Byvoorbeeld, 

indien 'n program Wiskunde op vlak drie spesifiseer sal jy beslis 

nie in aanmerking geneem word as jy Wiskundige Geletterdheid het 

nie.  Indien jou resultate beter is as die minimum wat gespesifiseer 

is, sal die instelling graag jou aansoek oorweeg.  

 

Gaan al die verskillende opsies baie versigtig na.  Verskillende 

instellings het verskillende toetreevereistes vir soortgelyke 

programme.  Daar is  

 

DIE EINDE 


