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1. INLEIDING 

 
Dit is ’n deurlopende proses wat die hele Verkennerloopbaan insluit en afsluit met die 
Presidentsverkenner Afrondingskamp, waarna die Verkenner die toekenning kan verwerf. 
Met hierdie proses is die Presidentsverkennertoekenning vir elke Verkenner in graad 12 
beskore, mits aan die minimum vereistes voldoen word.  Die Verkenner self is in beheer 
van die suksesvolle afhandeling van die proses.  Die toekenning word op nasionale vlak 
deur die Hoofdagbestuur toegeken.  
 

2. DOEL 
 
Die doel van die Verkennerloopbaan tot by die Presidentsverkenner Afrondingskamp is die 
ontwikkeling van gebalanseerde jongmense wat hulself binne hul eie unieke potensiaal kan 
handhaaf.  Hierdie proses beoog om elke Verkenner die geleentheid te gee om: 
2.1 Christelike waardes vas te lê; 
2.2 liefde vir die Afrikanergeskiedenis en - kultuur te vestig; 
2.3 positiewe Burgerskap te ontwikkel;  
2.4 tot 'n diensbare leier te ontwikkel; 
2.5 ’n wye verskeidenheid van vaardighede aan te leer en verder te ontwikkel; 
2.6 blootgestel te word aan diverse positiewe ervaringe; 
2.7 verantwoordelikheid te aanvaar vir sy totale mens ontwikkeling deur die 

voorgeskrewe proses na te kom;  
2.8 deur middel van deurlopende opbouende terugvoer uit hierdie proses te groei. 

 
3 VOORVEREISTES VIR DIE PRESIDENTSVERKENNERTOEKENNING 

 
Hierdie prospektus beskryf die minimum vereistes waaraan ’n Verkenner moet voldoen 
alvorens die Presidentsverkennertoekenning verwerf kan word.  
 
3.1. Diensjare  

Ten minste in Grade 10, 11 en 12 ’n geregistreerde Voortrekker wees, die vereiste 
graadwielwerk afhandel,  en aan span- en kommando aktiwiteite deelneem. 

   
3.2. Spesialisasies 

3.2.1 Spesialisasies is in 7 kategorieë verdeel:   
Afrikanerskap, Burgerskap, Christenskap, Diensbare Leierskap, Omgewing, 
Vaardighede en Tegnologie.  
(www.houkoers.co.za/Dokumentasie/Literatuur/Verkenners) 

 
3.2.2 Voltooi ten minste 8 spesialisasies deur die loop van sy Verkennerloopbaan:   

a. ’n Minimum van 1 spesialisasie uit elk van die kategorieë Afrikanerskap, 
Burgerskap, Christenskap en Diensbare Leierskap.   

b. Die ander 4 spesialisasies kan uit enige van die 7 kategorieë gekies 
word. 

 
3.3 Gebiedskampe  

Die Verkenner moet ten minste 3 Verkennergebiedskampe bywoon.  
 

’n Verkenner mag een gebiedskamp in die Aprilvakansie van die jaar waarin die 
Presidentsverkenner Afrondingskamp bygewoon word, in aanmerking neem vir die 
voorvereistes. Die bywoningsertifikaat moet direk na die kamp by die gebiedskantoor 
ingedien word. 

 

http://www.houkoers.co.za/Dokumentasie/Literatuur/Verkenners


DIE VOORTREKKERS    

 

 

PRESIDENTSVERKENNER PROSPEKTUS 2018  BLADSY 3 VAN 8 

3.4 Getuigskrifte 
Drie getuigskrifte vanaf die kerk, skool en kommando onderskeidelik moet sy 
inskrywing vergesel (Aanhangsels A - D).  Aangesien hierdie vertroulike dokumente 
is, moet die getuigskrifbrief en vorm in ’n koevert, met die Verkenner en instansie se 
naam daarop, aan die betrokke instansie gegee word.  Maak seker dat die 
getuigskrifte vroegtydig afgehandel word, aangesien onvolledige inskrywings die 
Verkenner sal diskwalifiseer.  
 
Die getuigskrifte word deur die Gebiedskomitee Verkennersake van die gebied 
nagegaan.  Enige getuigskrifte wat dui op negatiewe gedrag, wat die toekenning van 
die Presidentsverkennertoekenning kan benadeel, word opgevolg met die skrywer, 
die kommando en waar nodig die  kampleier van die graad 11 kamp wat die Verkenner 
bygewoon het. Die getuigskrif en ondersoek word by die eerste Gebieds-
dagbestuursvergadering van die jaar hanteer en die gebiedsdagbestuur besluit of die 
Verkenner verder aan die proses kan deelneem al dan nie.  Indien daar besluit word 
dat die Verkenner nie kwalifiseer vir die Presidentsverkennertoekenning nie, sal die 
gebiedsdagbestuur die kommando, asook die ouers, per brief daarvan in kennis stel 
voor 28 Februarie 2018.  

 
3.5 Portefeulje  

’n Portefeulje saamstel wat al die voorgeskrewe opdragte bevat. Die spesifieke 
uitkomste vir die portefeulje-opdragte en die assesseringsrubrieke word 
onderskeidelik in Afdeling 4 en Aanhangsel E van hierdie prospektus saamgevat.  Die 
portefeulje moet ook ’n inhoudsopgawe en die assesseringsrubrieke insluit. 

 
Die portefeulje-opdragte moet jaarliks teen einde September in ’n formaat van die 
Verkenner se keuse vir assessering by die kommandodagbestuur ingedien word.  Die 
Verkenner moet daarop let dat daar van hom/haar verwag sal word om die portefeulje 
gedurende die Presidentsverkenner Afrondingskamp aan te bied.  Indien die 
portefeulje opdragte nie in harde kopie beskikbaar is nie, moet die Verkenner sy/haar 
eie media vir die aanbieding kamp toe bring.  

 
Die kommandodagbestuur gee terugvoer aan die Verkenner deur middel van die 
assesseringsrubriek, wat aandui waar daar nie aan die minimum standaarde voldoen 
is nie.  Die Verkenner kry dan die geleentheid om wel die minimum standaarde te 
bereik en weer die opdragte in te dien vir assessering.  Sodra daar aan al die vereistes 
voldoen word, word die assesseringsrubriek afgeteken. 
 
Die Verkenner is verantwoordelik daarvoor om die volledige portefeulje in veilige 
bewaring te hou tot en met die Presidentsverkenner Afrodingskamp. 

 
Die infassering vir die portefeulje-opdragte is as volg: 
Vir 2018:  Slegs die Graad 9, 10 en 11 opdragte word in die portefeulje ingesluit.     
Vanaf 2019:  Al die opdragte word in die portefeulje ingesluit. 
 
Die volledige portefeulje, wat die opdragte vir graad 9, 10 en 11 insluit, moet saam 
geneem word na die Presidentsverkenner Afrondingskamp waar die Verkenner die 
geleentheid sal kry om dit te bespreek.  Dit is ‘n voorvereiste dat die Verkenner 
die portefeulje op die Presidentsverkenner Afrondingskamp indien en 
bespreek om die Presidentsverkenner toekenning te ontvang.  Indien ‘n 
Verkenner nalaat om sy portefeulje op die kamp in te dien, verbeur hy/sy 
die Presidentsverkennertoekenning en ontvang die Verkenner die 
Bobaasverkennersertifikaat. 



DIE VOORTREKKERS    

 

 

PRESIDENTSVERKENNER PROSPEKTUS 2018  BLADSY 4 VAN 8 

Indien ’n Verkenner nie geregistreer was nie of nie aan die proses wou deelneem nie, 
moet die toepaslike voorafgaande grade se portefeulje-opdragte volledig ingehaal 
word. 
 

3.6 Inskrywingsproses vir toelating tot die PV proses 
Die Verkenner word deur sy kommando voor of op 31 Oktober 2017 by die betrokke 
Gebiedskantoor ingeskryf.  Ledegeld vir 2017 moet betaal en op SAS aangedui wees.   

 
Die volgende dokumente moet die inskrywing vergesel: 

i. Voltooide en ondertekende inskrywingsvorm; 
ii. Bewys van die betaling van die inskrywingsgeld (R80); 
iii. Afskrifte van die finale assesseringsrubrieke vir elke graad se portefeulje-

opdragte.  Die Verkenner hou die oorspronklike finale assesseringsrubrieke as 
deel van sy portefeulje; 

iv. Afskrifte van sertifikate van spesialisasies en gebiedskampe soos in paragrawe 
3.2 en 3.3 omskryf; 

v. Getuigskrifte soos omskryf in paragraaf 3.4. 
 

Die Gebiedskomitee Verkennersake/gebiedskantoor verifieer die inskrywings en gee 
terugvoer aan kommando’s voor 28 Februarie 2018. 
 

3.7 Teoretiese vraestel 
Die teoretiese vraestel word geskryf op 16 April 2018 in verskillende sentrums soos 
gereël deur die onderskeie Gebiedsdagbesture.  In geval van onvoorsiene 
omstandighede (bv. siekte of dood), kan ’n aansoek vir ’n spesiale eksamen, met die 
nodige stawende dokumente, gerig word aan die Adjunkgebiedsleier Verkennersake.  
Dit siekte word op 23 April 2018 geskryf. Namibië se datums sal later bekend gemaak 
word. 

 
Verkenners met spesiale behoeftes, waarvoor die skool addisionele tyd of 
alternatiewe evalueringsmetodes (bv. mondelinge teoretiese evaluerings) vir die 
beantwoording van teoretiese evaluerings toelaat, moet reeds tydens inskrywing 
aansoek doen hiervoor.  So ’n aansoek moet vergesel wees van ’n sertifikaat/brief 
van die betrokke skool waarin aangedui word hoe die Verkenner in soortgelyke 
teoretiese evaluerings evalueer word.   

 
Die Verkenner moet ’n minimum van 50% in die teoretiese vraestel behaal om na die 
Presidentsverkenner Afrondingskamp genooi te word.      

 
Die vraestel bestaan uit die inhoud van die Verkennerlewe 2006 en Erratum 
(www.houkoers.co.za/Dokumentasie/Literatuur/Verkenners), sowel as aktuele sake 
van die jaar.  Let wel, vanaf 2019 sal die teoretiese vraestel vanuit die nuwe 
Verkennerlewe opgestel word. 

 

3.8 Ledegeld 2018 
Die Verkenner se ledegeld moet betaal en op SAS aangedui wees teen 31 Maart 
2018. 

 

3.9 Presidentsverkennerkamp 
Die Verkenner moet die Presidentsverkennerkamp volledig bywoon en aktief aan alle 
aktiwiteite deelneem.  Die Verkenner moet sy/haar volledige portefeulje na die kamp 
saambring.   

 

http://www.houkoers.co.za/Dokumentasie/Literatuur/Verkenners
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4 PORTEFEULJE OPDRAGTE 
 
Elke Verkenner stel sy eie portefeulje saam soos in die tabel hieronder vervat.  Die indeling 
van die opdragte volgens grade word sterk aanbeveel, alhoewel ’n kommando die volgorde 
weens praktiese redes kan verander.  Die rubriek met volledige assesseringstandaarde is 
as  Aanhangsel E aangeheg. 

 
 

PORTEFEULJE OPDRAGTE 

GRAAD AFDELING SPESIFIEKE UITKOMS  
(Sien rubriek vir die assesseringstandaarde.) 

8 Afrikanerskap Stel familiestamboom van ten minste vier geslagte 
saam.  (Aanneem- /, pleeg- / enkelouers  is ook van 
toepassing. )  

Burgerskap: Fisiese 
weerbaarheid 

Besoek ‘n nooddiens om die doel en werking te 
verstaan. 

Christenskap Maak ‘n artikel vir jou huis /  kamer / tuin wat 
Christenskap uitbeeld;  
 
OF 
 
Skryf ‘n gedig, kortverhaal of drama met 
Christenskap as tema. 

Voortrekkerwees Identifiseer en beskryf jou hoogtepunt van hierdie 
jaar se Voortrekkeraktiwiteite.   

9 Afrikanerskap Besoek ‘n historiese gedenkwaardigheid en verstaan 
die simboliek en betekenis. 

Burgerskap: 
Ekonomiese 
weerbaarheid I 

Besoek ‘n finansiële instansie en/of raadpleeg ‘n 
kundige oor die bestuur van jou persoonlike 
finansies. 

Christenskap Identifiseer swaarkry of lyding in die Bybel, wat 
vandag nog relevant is, asook hoop of troos wat die 
Bybel daarvoor gee.   

Voortrekkerwees  Identifiseer en beskryf jou hoogtepunt van hierdie 
jaar se Voortrekkeraktiwiteite.   

10 Afrikanerskap Woon ‘n Afrikaanse kultuurgeleentheid (bv. ‘n 
opvoering, kultuurherdenking, kultuurfees) by en 
evalueer die geleentheid.   

Burgerskap: 
Ekonomiese 
weerbaarheid II 

Beplan finansiële onafhanklikheid deur die finansiële 
klimaat in ag te neem. 

Christenskap Bespreek hoe jy jou Christenskap op  sosiale media 
uitleef.   Indien jy nie van sosiale media gebruik 
maak nie, gee jou standpunt. 

Voortrekkerwees  Identifiseer en beskryf ‘n Voortrekkeraktiwiteit waar 
jy as diensbare leier ‘n verskil gemaak het. 



DIE VOORTREKKERS    

 

 

PRESIDENTSVERKENNER PROSPEKTUS 2018  BLADSY 6 VAN 8 

11 Afrikanerskap Maak kontak met ‘n Afrikanerkultuurorganisasie 
(buiten Die Voortrekkers) om vas te stel watter rol 
die organisasie speel in die bevordering van 
Afrikanerskap; 
 
OF 
 
Maak ‘n werkstuk van ten minste 5 bladsye oor jou 
Afrikanerrolmodel. 

Burgerskap: Politieke 
weerbaarheid 

Identifiseer huidige kwelpunte wat langtermyn 
gevolge vir jou land (RSA of Namibië) kan hê, en 
hoe jy dit as positiewe landsburger sal hanteer. 

Christenskap Identifiseer en bespreek uitdagings wat jy as 
Christen in vandag se lewe teëkom.   

Voortrekkerwees  Beplan en doen ‘n projek wat waarde tot die 
gemeenskap toevoeg. 

 
5 ASSESSERINGSPROSES 
 

5.1 Kommando’s 
Omdat hierdie proses gebasseer is op die beginsel van assessering vir leer, begin 
die eerste assessering alreeds in graad 8. Die kommando moet die werksopdragte 
vir die betrokke jaar aan die hand van die rubriek assesseer.  Na afloop van die 
assessering moet die Verkenner terugvoer ontvang met die oog op verbetering van 
die portefeulje indien nodig.   

 
5.2 Gebiede 

Afskrifte van die portefeulje-rubrieke word saam met die inskrywings by die 
Gebiedskantoor ingedien.  Die Gebiedsdagbestuur, by monde van die 
Gebiedskomitee: Verkennersake, is verantwoordelik vir die kontrolering van die 
inskrywings, nagaan van die getuigskrifte, die skryf en merk van die teoretiese 
vraestel.  

 
5.3 Nasionaal 

Die Nasionale Komitee: Verkennersake is verantwoordelik vir die reël en aanbied 
van die Nasionale Presidentsverkennerkamp.  

 
6. INSKRYWINGS EN BELANGRIKE DATUMS  
 

Datum 
  

Aktiwiteit Verantwoordelike 
instansie 

September 
2017 

Assessering van alle portefeulje-opdragte  Kommandodagbestuur 

31 Oktober 
2017 
 

Sluitingsdatum vir teoretiese vraestel 
inskrywings 

Gebiedskantoor 

28 Februarie 
2018 

Getuigskrifte nagesien, voorgelê en bespreek 
deur die Gebiedsdagbestuur en onsuksesvolle 
kandidate verwittig. 

Gebiedsdagbestuur 
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16 April 
2018 

Teoretiese vraestel   Gebiedsdagbestuur  

23 April 
2018 

Spesiale eksamen Gebiedsdagbestuur 

5 Mei 2018 Merk van vraestelle Gebiedsdagbestuur 

14 Mei 2018 Uitslae van teoretiese vraestel word bekend 
gemaak en uitnodigings na die 
Presidentsverkenner afrondingskamp word 
uitgestuur 

Hoofkantoor 

8 Junie 
2018 

Sluitingsdatum vir Presidentsverkennerkamp 
inskrywings  

Hoofkantoor 

6 - 11 Julie 
2018 

Presidentsverkenner Afrondingskamp NK Verkenners 

 
7. VEREISTES OM DIE PRESIDENTSVERKENNERTOEKENNING TE ONTVANG 

 Die Verkenner moet aan al die volgende vereistes voldoen om die 
Presidentsverkennertoekenning te ontvang: 
7.1 Al die voorvereistes, soos omskryf in punt 3, volledig nakom. 
7.2 Die Verkenner se volledige portefeulje moet op die Presidentsverkenner 

Afrondingskamp beskikbaar wees vir bespreking. 
7.3 Die Presidentsverkenner Afrondingskamp volledig deurloop en aan al die vereistes op 

die kamp voldoen: 
a. Die Verkenners se formele en aktiewe drag moet 100% voldoen aan al die 

vereistes, soos uiteengesit in die drag reglement. Drag inspeksie word op die 
kamp gedoen. 

b. Die Verkenner moet deurlopend aktief aan alle aktiwiteite op die kamp deelneem. 
Assessering vind deurlopend plaas. 

c. Onaanvaarbare gedrag en optredes, skeltaal, drankgebruik en die nie nakoming 
van die kampreëls diskwalifiseer ‘n Verkenner om die 
Presidentsverkennertoekenning te ontvang. 

7.4 Die Presidentsverkennertoekenning word oorhandig na die suksesvolle voltooiing van 
die Presidentsverkenner Afrondingskamp.  

 
8. BOBAASVERKENNERSERTIFIKAAT 
 
 8.1 Die Bobaasverkennersertifikaat word in die volgende gevalle toegeken: 

a. waar die Verkenner die teoretiese eksamen geslaag het, maar as gevolg van 
deelname aan ‘n aktiwiteit op nasionale vlak, nie die Presidentsverkenner 
Afrondingskamp kan bywoon nie, 

b. waar die Verkenner wat nie aan die voorafvereistes van die proses voldoen 
het nie, maar met goedkeuring wel die eksamen geskryf en geslaag het en die 
Presidentsverkenner afrondingskamp bygewoon het.  Die meriete van elke 
saak sal onafhanklik hanteer word, 

c. in uitsonderlike gevalle, soos ernstige siekte en dood, waar die Verkenner nie 
die kamp kan bywoon nie, kan daar ook aansoek gedoen word. 

 
8.2 Die volgende aansoekproses moet gevolg word: 

a. ‘n Versoek met bewys van deelname aan ‘n aktiwiteit op nasionale vlak word 
aan die Nasionale komitee Verkennersake gerig, 
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b. In die geval waar die Verkenner nie aan die vereistes van die proses voldoen 
het nie, moet ‘n aansoek gerig word om die eksamen te skryf en die 
Presidentsverkenner afrondingskamp by te woon.  

 
8.3 Die Verkenner kwalifiseer nie vir die Presidentsverkennertoekenning nie, maar maak 

slegs die afrondings- en leerervaring mee.   
 
8.4 Die ouers en die Verkenner moet ‘n onderneming onderteken waarin hulle kennis 

neem dat die individu die Bobaasverkennersertifikaat sal ontvang en dat daar aan al 
die vereistes van die Presidentsverkenner Afrondingskamp voldoen sal word. 
 

8.5 Die Verkenner moet voldoen aan al die vereistes van die Presidentsverkenner 
Afrondingskamp. Indien die Verkenner nie aan die vereistes voldoen nie, verbeur 
hy/sy die vergunning. 

 
8.5 Die sertifikaat word nasionaal toegeken. 

 
9 ALGEMEEN 

 

’n Verkenner kan net een keer in sy Verkennerloopbaan vir die teoretiese vraestel en 
Presidentsverkenner Afrondingskamp inskryf.  Die Verkenner hoef nie noodwendig in graad 
12 te wees nie, alhoewel dit sterk aanbeveel word.  Die teoretiese vraestel en die 
Presidentsverkenner Afrondingskamp moet egter in dieselfde jaar geskied. 
 

 
AANHANGSELS 
Aanhangsel A: Begeleidende brief tot die getuigskrifte 
Aanhangsel B: Getuigskrif van die kerk 
Aanhangsel C: Getuigksrif van die kommando 
Aanhangsel D: Getuigskrif van die skool 
Aanhangsel E: Portefeulje rubrieke  
 
 


