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ONDERWERP:

(EC 2020)

TOERISME SEKTORE

NOV 2014 NSC
VRAAG 7
Bestudeer die inligting hieronder en beantwoord die vrae wat volg.

7.1

7.2

7.3

Verwys na die uittreksel hierbo en verduidelik hoe hierdie maatskappy daarin
geslaag het om 'n positiewe handelsmerkbeeld deur die volgende te vestig:
7.1.1

Hul logo

(2)

7.1.1

Die naam van die besigheid

(2)

7.1.3

Die fisiese voorkoms van die besigheid

(2)

7.1.4

Die spesiale trekpleister vir ouers met jong kinders

(2)

Noem TWEE voordele daarvan dat die Steak Beef Ranches 'n herkenbare,
positiewe beeld het.
(2 x 2)

(4)

Verwys na die foto's hierbo en bespreek TWEE punte wat deel kan vorm van
die kleredragreëls vir kelners wat by 'n Steak Beef Ranches-restaurant werk.
(2 x 2)

(4)
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NOV 2015 NSC
VRAAG 7
Lees die uittreksel hieronder en beantwoord die vrae wat volg.

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

Gee die term wat gebruik word vir werknemers in 'n besigheid wat direk
met kliënte werk.

(1)

Noem die dokument waarin 'n hotel se voorskrifte vir kleredrag, fisiese
voorkoms en versorging uiteengesit word.

(1)

Haal uit die teks aan om te bewys dat die hotel 'n beleid oor die fisiese
voorkoms van werknemers het.

(2)

Verduidelik waarom 'n maatskappy die beleid, waarna in VRAAG 7.3
verwys word, gereed moet hê.

(2)

Gee EEN rede waarom sommige toeriste Jane se voorkoms aanstootlik
kan vind.

(2)

Jane se saak gaan in die hof aangehoor word. Jy is die prokureur wat die
werkgewer (hotel) verteenwoordig.
Regverdig VYF punte wat jy sal gebruik ten gunste van Bob se besluit om
Jane te ontslaan.
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(EC 2020)

NOV 2016 NSC
VRAAG 7
Bestudeer die handelsmerkbeelde van besighede hieronder en beantwoord die vrae
wat volg.
Die professionele beeld van 'n maatskappy is meer as net 'n herkenbare en
betroubare handelsmerk. Dit word op baie ander maniere as net deur die fisiese
voorkoms van die geboue en die personeel uitgebeeld.

7.1

Identifiseer TWEE toerismemaatskappye hierbo waar die personeel
uitstekende telefoonvaardighede en e-pos-skryfvaardighede moet hê
wanneer vervoerbesprekings gemaak word.

(2)

7.2

Gee EEN rede vir jou keuse in VRAAG 7.1.

(2)

7.3

Maak 'n lys van VIER elemente wat op Sunset Air (Lugdiens) se briefhoof
moet verskyn wat 'n professionele beeld sal uitstraal.

(4)

Gee EEN voorbeeld van hoe die besighede in VRAAG 7.1 hulle e-posskryfvaardighede kan verbeter om hulle professionele beeld te bevorder.

(2)

7.4
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NOV 2017 NSC
VRAAG 7
7.1

Verwys na die uittreksel uit die webtuiste van Suid-Afrikaanse Nasionale
Parke hieronder en beantwoord die vrae wat volg.

Kies 'n item uit die uittreksel wat by 'n beskrywing hieronder pas. Skryf slegs
die vraagnommer (7.1.1–7.1.4) en die letter (A–D) in die
ANTWOORDEBOEK neer, byvoorbeeld 7.1.5 E.
7.1.1

Die logo van Suid-Afrikaanse Nasionale Parke

(1)

7.1.2

EEN doelwit van Suid-Afrikaanse Nasionale Parke

(1)

7.1.3

Inligting oor Suid-Afrikaanse Nasionale Parke

(1)

7.1.4

Beskikbaarheid van akkommodasie by Suid-Afrikaanse Nasionale
Parke

(1)
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7.2

(EC 2020)

Bestudeer die foto hieronder en beantwoord die vrae wat volg.

7.2.1

7.2.2

Noem TWEE aspekte van Nkosi Xaba se kleredrag wat die
professionele beeld van Suid-Afrikaanse Nasionale Parke
(SANParke) toon.

(2)

Verwys na Nkosi se woorde in die spraakborrel.
Bespreek EEN manier waarop roetinepatrollies toon dat SANParke
'n omgewingsbeleid ingestel het.
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NOV 2018 NSC
VRAAG 7
7.1

Lees die uittreksel hieronder en beantwoord die vrae wat volg.

7.1.1

Verduidelik die term dienskontrak.

(2)

7.1.2

Identifiseer EEN manier in die uittreksel hierbo waarop Megan by
haar werksplek uitgebuit word.

(2)

Gee Megan raad en noem TWEE maniere waarop haar griewe by
die werksplek aandag kan geniet.

(4)

Bespreek TWEE maniere waarop die huidige werksomstandighede
'n invloed op Megan se werksetiek kan hê.

(4)

7.1.3

7.1.4
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FEB-MAART 2015 NSC
VRAAG 7
7.1

Bestudeer die advertensie hieronder en beantwoord die vrae wat volg.

7.1.1

7.1.2

7.1.3

7.1.4

Identifiseer die tipe toeristeaktiwiteit wat in die foto's hierbo
uitgebeeld word.

(2)

Themba is in die diens van 'n maatskappy met die naam Siviwe's
Adrenaline Rush.
Noem EEN werksverwante risiko waaraan Themba daagliks
blootgestel word.

(2)

Verduidelik TWEE maniere waarop Themba se werkgewer kan
verseker dat Themba se veiligheid nie in die gedrang kom terwyl hy
sy werk doen nie.

(4)

Siviwe's Adrenaline Rush doen die meeste van hulle besigheid
buitenshuis.
Noem TWEE maniere waarop hulle die omgewingspilaar van
volhoubare toerisme in hulle besigheid kan insluit.
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FEB-MAART 2016 NSC
VRAAG 7
Bestudeer die motorverhuringsadvertensies hieronder en beantwoord die vrae wat
volg.
Terwyl hy op die vliegtuig sit, het 'n passasier die twee advertensies in die
vlugtydskrif gesien. Hy beplan om 'n motor te huur wanneer hy by sy bestemming
aankom.

7.1

7.2

7.3

Identifiseer die motorverhuringsmaatskappy wie se advertensie NIE 'n
professionele beeld en 'n gevoel van trots en vertroue aan 'n voornemende
kliënt uitstraal NIE.

(2)

Bespreek DRIE elemente in die advertensie om jou antwoord op VRAAG
7.1 te staaf.

(6)

Party maatskappye dink nie dat 'n professionele beeld belangrik is nie en
konsentreer slegs op wins.
7.3.1

Bespreek TWEE negatiewe gevolge van so 'n ingesteldheid.

(4)

7.3.2

Verwys na prent B en stel TWEE maniere voor hoe die personeel
van Supreme Motorverhuring tot die professionele beeld van die
maatskappy kan bydra.

(4)

SAAMGESTEL DEUR E FERREIRA (SES: SERVICES SUBJECTS NMB DISTRICT)

10

GRAAD 12 TOERISME: TOERISME SEKTORE – KWARTAAL 2

(EC 2020)

FEB-MAART 2017 NSC
VRAAG 7
Bestudeer die prent hieronder en beantwoord die vrae wat volg.

7.1

Identifiseer die toerismebedryfsektor wat in die prent uitgebeeld word.

(2)

7.2

Verduidelik die belangrikheid van persoonlike voorkoms in die sektor wat in
VRAAG 7.1 geϊdentifiseer is.

(2)

7.3

7.4

Die werknemer in die prent hierbo voldoen nie aan die gedragskode van die
Palms Hotel nie.
Identifiseer DRIE voorbeelde van onprofessionele voorkoms/optrede deur
die werknemer in die prent.

(6)

Stel DRIE ingrypingstrategieë aan die bestuur voor wat hierdie werknemer
se gedrag sal verbeter.

(6)
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FEB-MAART 2018 NSC
VRAAG 7
Bestudeer die inligting hieronder en beantwoord die vrae wat volg.
7.1

7.1.1

7.1.2

7.1.3

7.1.4

Noem die dokument wat werknemers moet onderteken wanneer
hulle 'n pos in die gasvryheidsbedryf aanvaar.

(2)

Verduidelik waarom die eienaar van hierdie hotel dissiplinêre
stappe teen die bestuurder kan doen nadat hy die e-pos hierbo
gelees het.

(2)

Verduidelik EEN rede waarom die hotel se slagspreuk 'Ons stel
jou eerste' in die hotel se kliënteterugvoeringsbeleid ingesluit sal
word.

(2)

Die bestuurder van die A1 Hotel het swak sakeskryfvaardighede.
(a)

(b)

Identifiseer TWEE voorbeelde van swak skriftelike
kommunikasie in die bestuurder se e-pos wat NIE in
sakekommunikasie gebruik moet word NIE.

(2)

Korrigeer (maak reg) TWEE voorbeelde van swak
skriftelike kommunikasie wat in VRAAG 7.1.4 (a)
geïdentifiseer is.

(2)
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7.2

(EC 2020)

Bestudeer die advertensie hieronder en antwoord die vrae wat volg.

7.2.1

7.2.2

Verwys na die advertensie hierbo en noem TWEE waardes wat
van die persoon wat vir hierdie pos aansoek doen, verwag kan
word.

(2)

Noem TWEE kommunikasievaardighede wat vir hierdie pos vereis
word.

(2)
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MEI-JUNIE 2018 NSC
VRAAG 7
Bestudeer die prente van werknemers by 'n reisagentskap hieronder en antwoord
die vrae wat volg.

7.1

Verduidelik die belangrikheid van 'n gedragskode by 'n reisagentskap.

7.2

Bespreek TWEE maniere waarop die onprofessionele gedrag van die
personeel in die prente hierbo 'n negatiewe invloed op die werksetiek van
ander personeellede in die reisagentskap kan hê, ten opsigte van:

7.3

(2)

7.2.1

Teistering

(4)

7.2.2

Luiheid

(4)

Verduidelik TWEE maniere waarop die werkgewer die gevalle van
onprofessionele optrede hierbo doeltreffend kan hanteer om produktiwiteit
by die reisagentskap te verseker.
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(EC 2020)

MEI-JUNIE 2019 NSC
VRAAG 7
7.1

Lees die inligting hieronder en beantwoord die vrae wat volg.
Zach, 'n gekwalifiseerde toeroperateur, wil sy eie reisagentskapmaatskappy
begin. Hy is daarvan bewus dat die professionele beeld van sy maatskappy
vir die sukses van sy besigheid belangrik is.
7.1.1

7.1.2

7.2

Verduidelik hoe die volgende tot die professionele beeld van Zach
se besigheid kan bydra:
(a)

Skryfbehoeftes met sy handelsmerk

(2)

(b)

'n Geskikte naam vir die besigheid

(2)

Bespreek TWEE redes waarom die meeste toerismebesighede
verkies dat hulle personeel uniforms dra.

(4)

Bestudeer die inligting hieronder en beantwoord die vrae wat volg.
'n Besigheidskaartjie is 'n belangrik kommunikasie- en netwerkinstrument
wat indirek vir bemarking gebruik word, maar wat dikwels nie effektief deur
maatskappye gebruik word nie.

7.2.1

7.2.2

Identifiseer TWEE items wat op die besigheidskaartjie hierbo
verskyn.

(2)

Verduidelik TWEE redes waarom die besigheidskaart hierbo nie as
'n effektiewe kommunikasie- en netwerkinstrument, wat 'n
besigheid moet bevorder, beskou kan word nie.

(4)
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SEPT 2014 EC
VRAAG 7
Lees die scenario hieronder en beantwoord die vrae wat volg.

Nomvuyo is onlangs as ŉ ontvangsdame by ŉ private wildreservaat in die Oos-Kaap
aangestel. Sy werk lang ure en dit word van haar verwag om oor naweke en openbare
vakansiedae te werk.

Nomvuyo het by die lodge verblyf gekry. Sy word toegelaat om oor naweke,
wanneer sy af is, huis toe te gaan. Haar werksure is 07:00 tot 19:00.
Dikwels het sy nie ŉ middagete-breek nie, aangesien sy tydens piektye met
toeriste besig is. Sy word van ŉ uniform voorsien en daar word van haar verwag
om te alle tye netjies en fatsoenlik te wees. Die lodge is trots daarop om
uitstekende kliëntediens te lewer.
7.1

7.2

Gee die naam van die amptelike dokument waarin Nomvuyo se
indiensnemingsvoorwaardes gestipuleer word.

(1)

Dit is noodsaaklik dat Nomvuyo ŉ dienskontrak onderteken voordat sy haar
nuwe werk by die lodge begin.

(1)

Stel EEN rede voor om hierdie stelling te ondersteun.
7.3

Nomvuyo moet ook die gedragskode van die lodge ontvang voordat sy haar
nuwe werk begin.
7.3.1

Verduidelik wat die nut van ŉ gedragskode is.

(2)

7.3.2

Noem EEN item wat by ŉ gedragskode ingesluit kan word.

(1)
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SEPT 2015 EC
VRAAG 7
Bestudeer die hoofartikel op die Tsogo Times-voorblad en beantwoord die vrae
wat volg.
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Dit is belangrik dat alle werkers van Tsogo Sun bewus is, en getrou bly aan
hul diensvoorwaardes.
Haal ŉ sin uit die uittreksel aan wat aandui dat Tsogo Sun gewillig is om in
hul werkers te belê, ten einde te verseker dat hulle uitnemende diens aan
hul gaste lewer.

7.2

Tsogo Sun is verbind tot die verskaffing van uitstaande werksomstandighede
aan hul werknemers. Die gasvryheidsbedryf is egter ŉ uitdagende bedryf vir
personeellede.
Lei TWEE moeilike omstandighede af waaronder werkers in die
gasvryheidsbedryf vereis word om te werk.

7.3

(2 x 1)

(2)

Tsogo Sun is baie spesifiek oor die verwagtinge van hul werknemers in hul
gedragskode.
Verduidelik wat die waarde van ŉ gedragskode vir die werkers en
werkgewers in die gasvryheidsbedryf is.

7.4

(2)

(2 x 2)

(4)

Die foto’s in die koerantberig toon aan dat Tsogo Sun ŉ professionele beeld
van die maatskappy en personeel weerspieël.
Voorspel hoe hierdie professionele beeld kan bydra om potensiële kliënte te
lok.
(2 x 1)

SAAMGESTEL DEUR E FERREIRA (SES: SERVICES SUBJECTS NMB DISTRICT)

(2)

GRAAD 12 TOERISME: TOERISME SEKTORE – KWARTAAL 2

18

(EC 2020)

SEPT 2016 EC
VRAAG 7
7.1

Bestudeer die onderstaande beelde en beantwoord die vrae wat daarop
volg.

Die beeld van personeel in die gasvryheidsbedryf het ŉ impak op die indruk
van gaste in dié bedryf.
Motiveer hierdie stelling deur die bostaande beelde te vergelyk.

(4)

7.2

7.2.1

7.2.2

7.2.3

Lys TWEE diensvoorwaardes wat ingesluit kan word by A en B om
die diagram te voltooi.
(2 x 1)

(2)

Bespreek die waarde van ŉ dienskontrak vir ŉ werknemer in die
gasvryheidsbedryf.

(2)

ŉ Gedragskode is ŉ noodsaaklike dokument in die gasvryheidsbedryf.
Verduidelik die doel van hierdie dokument.
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SEPT 2017 EC
VRAAG 7
Bestudeer die onderstaande collage en beantwoord die vrae.

7.1

7.2

7.3

Bespreek hoe die reëls ten opsigte van voorkoms/”dress code” van die SAA
personeel in die collage tot die professionele beeld van die maatskappy
bydra.

(2)

Lys TWEE ander faktore, behalwe vir die logo en voorkoms van die
personeel, wat ŉ bydrae tot die professionele beeld van SAA kan lewer.
(2 x 1)

(2)

Alle SAA personeellede moet ŉ dienskontrak onderteken.
Verduidelik waarom dit noodsaaklik vir ŉ werknemer is om ŉ
dienskontrak te onderteken.

(2)

Lys TWEE items wat in ŉ dienskontrak, wat deur werknemers
onderteken moet word, ingesluit kan word.
(2 x 1)

(2)

SAA werknemers onderneem om, met hulle indiensneming, die gedragskode
van die maatskappy te handhaaf. Bespreek die waarde van ŉ gedragskode
vir werknemers in die lugvaartbedryf.

(2)

7.3.1

7.3.2

7.4
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SEPT 2018 EC
VRAAG 7
Bestudeer die onderstaande beeld en beantwoord die daaropvolgende vrae.

7.1

7.2

7.3

7.4

Identifiseer die tipe toerisme dienslewering waarby die span van
Amapondo Backpackers Lodge betrokke is.

(2)

Die personeel van Amapondo Backpackers Lodge werk in ŉ veeleisende
omgewing. Gee EEN motivering om hierdie stelling te ondersteun.

(2)

Gee EEN diensvoorwaarde wat in ŉ dienskontrak vir personeel van
Amapondo Backpackers Lodge ingesluit kan word.

(2)

Stel EEN rede voor waarom die personeel van Amapondo Backpackers
Lodge informele klere dra en nie ŉ formele uniform nie.

(2)
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SEPT 2019 EC
VRAAG 7
Bestudeer die onderstaande prentjie en beantwoord die vrae wat volg.

7.1

Verduidelik aan mnr. Smith wat ŉ dienskontrak is.

(2)

7.2

Lys DRIE voorwaardes wat in mnr. Smith se dienskontrak ingesluit kan
word.
(3 x 1)

(3)

Op die kantoormuur sien jy ŉ geraamde gedragskode vir PENIKA
Reisagentskap. Bespreek die waarde van ŉ gedragskode vir ŉ besigheid.
(2 x 2)

(4)

Bespreek, deur TWEE redes te verskaf, die belangrikheid dat die personeel
van PENIKA Reisagentskap te alle tye ŉ professionele beeld moet
handhaaf.
(2 x 2)

(4)

7.3

7.4
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