


PROTEA TOONBEELD 
VAN TRANSFORMASIE EN LEWENSKRAG

Die skilderagtige dorp Stellenbosch is geleë in die Kaapse Wynlanddistrik van die Suid-Afrikaanse provinsie 
Wes-Kaap. As sodanig maak dit deel uit van die Kaapse blommeryk – die kleinste van die wêreld se ses 
blommeryke – ook algemeen bekend as die fynbosbioom. Van die 9 600 opgetekende plantspesies in dié 
bioom kom sowat 70% nêrens anders ter wêreld voor nie. Die Kaapse blommeryk is onder meer die tuiste 
van meer as 90% van die 2 000 spesies in die proteafamilie, waaronder Suid-Afrika se nasionale blom, die 
reuse- of koningsprotea. Die plantkundige Carl Linnaeus het hierdie genus genoem na Proteus, die Griekse 
god wat van gedaante kon verander. Eweneens het die protea ook vele gedaantes én die vermoë om ’n 
veldbrand met nuwe groei en nuwe krag te oorleef.

Die gestileerde protea wat as die vernaamste grafiese element in hierdie jaarverslag verskyn, simboliseer 
die eienskappe waarna die Universiteit Stellenbosch (US) streef: aanpasbaarheid, diversiteit, buitengewone 
lewenskrag, en die vermoë om ondanks uitdagings te floreer. Nes die protea ná die intense hitte van ’n 
veldbrand homself én sy omringende landskap vernuwe, gaan die US voort om homself – as ’n 21ste-eeuse 
hoëronderwysinstelling – en ook die groter samelewing om hom te transformeer.

Enersyds gaan transformasie oor die US se eie vernuwing 
en omvorming om te voldoen aan die gees en beginsels 
van sy Institusionele Voorneme en Strategie, naamlik om 
inklusief, innoverend en toekomsgerig te wees en sy werk 
uitnemend, verantwoordbaar, met empatie en in diensbare 
leierskap te verrig. Dít is transformasie van die US.

’n US wat aanhou transformeer, help vernuwe en omvorm egter ook die samelewing  
deur aan die kernwaardes van die Handves van Regte in die Suid-Afrikaanse Grondwet  
te voldoen. Hierdie waardes behels veral menswaardigheid, wat gebaseer is op helende  
versoening, omarmende geregtigheid, vryheid van onderdrukking en diskriminasie,  
en die skep van ’n samelewing waarin mens, dier én die natuur kan floreer. 

Transformasie verwys dus andersyds na die  
positiewe impak van die Universiteit op  
die samelewing, waarna die instelling as  
een van sy strategiese prioriteite streef.  
Dít is transformasie deur die US.
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Nadat die Universiteit Stellenbosch ’n paar jaar gelede op ’n reis na geïntegreerde 
verslaggewing vertrek het, publiseer ons vanjaar ons eerste geïntegreerde 
verslag oor 2015 se werksaamhede. 

Op hierdie reis het ons deeglik daarvan bewus geraak dat 
’n groter verskeidenheid faktore as net finansiële wins-
gewendheid die waarde en toekoms van ’n organisasie 
bepaal.

Party faktore wat tot die waarde van ’n organisasie bydra 
is finansieel en tasbaar, en dus maklik om op te tel of af te 
trek, maar van baie ander is dit nie so maklik om rekenskap 
te gee nie. Ons ontasbare bates maak die vernaamste 
deel van die universiteitsomgewing uit. Oorweeg ons 
intellektuele vakkundigheid, studentemateriaal, ons 
ondersteunende omgewing van natuurlike hulpbronne, 
ons uitbreidende en krimpende markte en kompetisie, 
ons handelsmerk en reputasie, ons onontbeerlike 
vennootskappe. Hierdie faktore, en verderes, is die totaliteit 
van dinge waarmee ons waarde skep en handhaaf.

Ons hoop om deur middel van ons geïntegreerde 
verslaggewing aan ons vele belanghebbers te wys hoe ons 
probeer om op die beste moontlike manier hulpbronne 
toe te wys, risiko’s te bestuur en geleenthede aan te gryp. 
Soos so baie ander korporatiewe en openbare organisasies, 
is die Universiteit nog onderweg . . . Ons beplan om ons 
begrip van die wesenlikheid en ware toerekenbaarheid 
van ons volle spektrum werksaamhede te verbeter, en 
ons voorsien dat geïntegreerde denke uiteindelik tweede 
natuur vir ons sal word, sodat ons beter besluite kan neem 
en doeltreffend en volhoubaar sal bestuur, soos gepas by 
die kennisgedrewe instelling wat die Universiteit is.

Ons trefwydte en tydsgrense

Hierdie verslag dek die volle bestek van Universiteits-
werksaamhede oor die verslagtydperk 1 Januarie tot 31 
Desember 2015. Ons voeg ’n verdere paar maande tot 
hierdie tydperk toe – tot Maart 2016 – sodat ons al ons 
graadverleningsdata vir die verslagjaar kan insluit.

In hierdie geïntegreerde verslag gee ons aan ons 
belanghebbers ’n beter begrip van:
 ` die konteks van die hoëronderwyslandskap en die 

Universiteit se vooruitsigte;
 ` ons missie, visie, waardes, belangegroepe en 

institusionele voorneme en strategie;
 ` hoe die Universiteit bestuur en beheer word;

 ` ons waardeskeppende werksaamhede onderrig, 
navorsing, innovasie en gemeenskapsbetrokkenheid 
en die effek daarvan op ons kapitale, ons vordering 
met ons strategiese prioriteite, doelwitte en 
bestuursaanwysers (SBA’s), met inagneming van ons 
belangegroepe se behoeftes;

 ` ons hantering van die uitdagings en hoëorderisiko’s 
waaraan die instelling in die verslagjaar blootgestel is;

 ` die werksaamhede van ons fakulteite om hul 
strategiese doelwitte soos uiteengesit in die 
Institusionele Plan te verwesenlik; en

 ` hoe die Universiteit uitnemendheid erken deur die 
toekenning van eregrade, kanselierstoekennings en ’n 
kanseliersmedalje aan verdienstelike individue.

Goedkeuring van ons jaarverslag

Die Rektor en sy Bestuurspan is ten nouste betrokke by 
die skryf en samestelling van die jaarverslag. Ons jaarverslag 
word deur die Universiteitsraad se Oudit- en Risikokomitee 
nagegaan en met wysigings aanbeveel vir voorlegging by 
die Universiteitsraad, wat die verslag by ’n raadsitting in Mei 
finaal goedkeur vir publikasie. 

Wat u in hierdie verslag sal vind

Ons verslag bevat finansiële feite en syfers in verband met 
ons werksaamhede oor die 2015- finansiële jaar (vir die 
leser se gerief word ons volledige finansiële verslag steeds 
saam met ons geïntegreerde jaarverslag gepubliseer), sowel 
as die gebruiklike verslae van die Kanselier, Voorsitter van 
die Universiteitsraad, Rektor en Visekanselier, Bedryfshoof, 
viserektore en dekane van fakulteite oor hul terreine van 
sorg en toesig. Hierdie verslae beklemtoon egter nou 
spesifiek die waarde wat in die verslagtydperk geskep is in 
ooreenstemming met gekeurde strategiese prioriteite soos 
in die Universiteit se toekomsgerigte dokument Institusionele 
Voorneme en Strategie 2013–2018 uiteengesit. Hierdie 
aandag aan waardeskepping strook met die beginsels 
van geïntegreerde verslaggewing (<IR>) wat voorsien 
word deur The International <IR> Framework van die 
International Integrated Reporting Council (IIRC), wat glo dat 
“kommunikasie oor waardeskepping die volgende stap in die 
evolusie van korporatiewe verslagdoening behoort te wees”.

Ons reis na 

GEÏNTEGREERDE  
VERSLAGGEWING
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Boodskap van die 

KANSELIER

Dr Johann Rupert

In verklarende woordeboeke word ’n jaarverslag min of meer beskryf as ’n 
verslag “omtrent die werksaamhede van die afgelope jaar”, maar dit is ’n 
geringskatting van die werklike rol en waarde van so ’n belangrike dokument. 

Des te meer in hierdie era van geïntegreerde 
verslaggewing wat ook veronderstel dat ’n instelling die 
waarde wat gedurende die verslagtydperk geskep is, 
sal evalueer teenoor sy visie en strategiese prioriteite 
– dus toekomsgerig. Hierdie geïntegreerde jaarverslag 
is tegelykertyd terugskouend – met ’n gepaardgaande 
evaluering – én vooruitskouend, om te kan kommunikeer 
oor hoe suksesvol die Universiteit Stellenbosch (US) in 
2015 sy tasbare en ontasbare bates bestuur het op pad na 
die verwesenliking van sy Visie 2030.

In hierdie visiestelling word die US as ’n inklusiewe, 
innoverende en toekomsgerigte instelling beskryf. Hoe 
die instelling homself sien, is uiteraard belangrik, want hoe 
anders bepaal jy jou strategiese doelwitte en prioriteite? 
Maar moontlik nog belangriker: hoe sal die wêreld in 2030 
lyk; watter vereistes sal werkgewers aan gegradueerdes 
stel; en hoe sal die instelling vinnig kan aanpas by die eise 
van die samelewing, internasionalisasie en voortdurende 
tegnologiese ontwikkelings? Hoe sal die Universiteit 
homself kan herontwerp, relevant bly en homself steeds 
sistemies volhoubaar bedryf?

Volgens toekomsdeskundiges moet universiteite en ander 
opleidingsinstansies studente voorberei vir beroepe wat 
nog nie bestaan nie; en aanpasbare gegradueerdes oplewer 
wat in hul professionele loopbaan meer as een beroep sal 
moet kan beoefen, boonop binne komplekse en hoogs 
kompeterende samelewings. ’n Bekende rekeningkundige 
maatskappy het byvoorbeeld onlangs sy graadvereiste vir 
aanstellings laat vaar. ’n Hoë premie word op kognitiewe 
denke, probleemoplossing en innovasie gestel. Wat sê dit 
dan van die gegradueerdes wat die hoëronderwyssektor 

tans oplewer, en hoe sal universiteite hul kurrikulum en ko-
kurrikulêre aktiwiteite hiervoor moet aanpas?

Op die terrein van toekomsstudie sal min van ons waag 
om te voorspel presies hoe die wêreld teen 2030 sal 
lyk, veral teen die agtergrond van die internasionale 
ontstuimigheid sedert die Arabiese Lente (Arab Spring) 
vroeg in 2011 en die heersende ekonomiese onstabiliteit. 
In 2015 het Suid-Afrikaanse universiteite op nasionale 
skaal protesaksie ervaar tydens die #RhodesMustFall- en 
#FeesMustFall-veldtogte. Die sukses van die #FeesMustFall-
beweging word in die openbare domein gemeet aan 
die President se aankondiging dat daar geen styging in 
studiegeld sou wees vir 2016 nie. Die beweging is ook 
deur die Nasionale Persklub as die Nuusmaker van die Jaar 
aangewys. Vir dié onderbefondste sektor het die koste van 
hierdie protesaksie egter R150 miljoen beloop.

Aan die een kant is die 
protesaksie ’n aanklag teen ons 
huidige generasie van leierskap. 

Ondanks ’n Grondwet wat as van die beste ter wêreld 
beskou word, is daar klaarblyklik groot frustrasie weens 
’n gebrek aan sosio-ekonomiese transformasie en 
gelykberegtiging. 

Aan die ander kant kan ons nie 
die geweld, intimidasie en skade 
aan fasiliteite goedpraat nie. 



5

leierskap val die openbare klem al hoe meer op 
verantwoordelike korporatiewe burgerskap. Dít strek 
verder as net bestuur-en-beheermaatreëls, wetsnakoming 
en fidusiêre verantwoordelikhede. Dit is verblydend dat 
die samelewing, en veral ook die Millenniumgenerasie 
(Generasie Y), opnuut aandring op ’n maatskaplike 
gewete, etiese sakepraktyke en leierskap met integriteit. 
Vir universiteite is dit enersyds belangrik om self as 
verantwoordelike korporatiewe burgers beskou te 
word, met die nodige beleide en gedragskodes om 
etiese waardes prakties toe te pas. Andersyds is dit ook 
noodsaaklik dat universiteite deur hulle denkleierskap, 
kurrikulum en ko-kurrikulêre aktiwiteite, etiese leierskap 
en gesonde sakepraktyke in die samelewing help kweek en 
aanmoedig, des te meer in tye van verandering.

Die bekroonde sielkundige prof Daniel Kahneman, wat in 
2015 ’n eredoktorsgraad aan die Universiteit Stellenbosch 
verwerf het, en op grond van sy gedragsekonomiese 
vooruitsigteorie in 2002 ook die Nobelprys ontvang het, 
voer aan dat die vooruitsig van verlies swaarder weeg 
in besluitneming as die vooruitsig van beloning. As dít 
ons natuurlike reaksie op onsekerheid is, rus daar ’n 
groot verantwoordelikheid op die Universiteitsraad en 
die -bestuur om te midde van groot sosio-ekonomiese 
en politieke ontstuimigheid in Suid-Afrika waagmoedige 
kollektiewe besluite te neem om die US vir 2030 te 
posisioneer.

Uit ’n volhoubaarheidsoogpunt het ek bedenkinge oor 
studiegelde wat nie verhoog word nie én die oproepe 
om gratis hoër onderwys. Universiteite sal nie op 
hierdie wyse volhoubaar bedryf kan word en steeds 
leiers bly op die terrein van navorsing en innovasie nie. 
Universiteitsopleiding is nie gratis nie – iemand sal die 
koste moet dra. Die sektor sal vindingryk moet wees om 
nie verdienstelike studente om finansiële redes uit te sluit 
nie, terwyl studente wat die vermoë het, wel studiegeld 
behoort te betaal.

Universiteite kan ook nie onbeperk groei nie. Stellenbosch 
is ’n universiteitsdorp in ’n omgewing waar eiendom 
peperduur is, met toegangsroetes en infrastruktuur reeds 
onder druk. Kundiges beweer dat ons, deur menigvuldige 
vooruitsigte te verken, alternatiewe toekomsopsies kan 
genereer. Byvoorbeeld: sal die Universiteit Stellenbosch 
teen 2030 op groot skaal ’n multikampus-, residensiële 
instelling wees, met fasiliteite in die buitewyke van die 
dorp, of as deel van ’n tersiêre korridor wat strek vanaf die 
Universiteit Stellenbosch se Bestuurskool in Bellville Park 
tot by die Universiteit van Wes-Kaapland? Of sal die digitale 
ruimte en die universele toegang tot inligting ‘n kompakte 
hoëtegnologie-kampus tot gevolg hê? Of sal daar dalk in 
Technopark of elders kennis- en tegnologie-nawe ontwikkel 
volgens die model van Skolkovo City in Moskou waar die 
akademiese, hoëtegnologiese en entrepreneurswêrelde 
byeengebring word?

In ’n wêreld van geheime bankrekeninge, wedstryd- en 
tenderknoeiery, selfverryking, omkopery en wankelrige 

In hierdie visiestelling word die US as ’n inklusiewe, 
innoverende en toekomsgerigte instelling beskryf.  
Hoe die instelling homself sien, is uiteraard belangrik, 
want hoe anders bepaal jy jou strategiese doelwitte 
en prioriteite? 
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Ons bevorder die welwees van 
mense en die wêreld deur met 
nederigheid, verantwoordelikheid 
en begrip te lei.

Ons

INSTELLING

Visie 2030

Ons sien die Universiteit Stellenbosch (US) as ’n inklusiewe, 
innoverende en toekomsgerigte plek van ontdekking 
en uitnemendheid waar sowel personeel as studente 
denkleiers is wat tot diens van alle belanghebbers kennis 
bevorder.

Missie

Ons streef om ons visie van die Universiteit Stellenbosch 
te verwesenlik deur volgehoue transformasie en, op ons 
ontdekkingsreis deur die akademie tot diens van ons 
belanghebbers, onderneem ons om:

 ` ’n akademiese gemeenskap te skep waarin sosiale 
geregtigheid en gelyke geleenthede tot sistemiese 
volhoubaarheid lei;

 ` toepaslike en volhoubare benaderings tot Afrika-
ontwikkeling te ondersoek en innoverend toe te pas;

Institusionele  
Voorneme en Strategie

2013–2018

Behou 
momentum van 
uitnemendheid

Bevorder impak op samelewing

Verbreed 
toegang

 ` ons navorsing te rig volgens die volle spektrum 
uitdagings waarmee die wêreld, Afrika, ons land en die 
plaaslike gemeenskap te kampe het;

 ` student- en toekomsgerigte leer en onderrig, wat ’n 
passie vir lewenslange leer vestig, te handhaaf;

 ` in die innoverende akademieskap en kreatiewe 
vermoëns van al ons mense te belê;

 ` die inherente krag van diversiteit te ontgin; en
 ` sinergistiese netwerke te vestig en uit te bou, waarin 

die Universiteit ’n dinamiese vennoot is.

Strategiese  

Prioriteite
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Waardes

Diensbare leierskap
Ons bevorder die welwees van mense en die wêreld deur 
met nederigheid, verantwoordelikheid en begrip te lei.

Medeverantwoordbaarheid
Ons besef en aanvaar dat ons, in belang van die 
belanghebbers vir wie ons dien, gesamentlik vir die 
verwesenliking van die Universiteit se visie  
verantwoordelik is.

Empatie
Ons bevorder menswaardigheid deur ’n kultuur van 
respekvolle optrede – selfrespek, respek vir ander mense 
en respek vir die fisiese omgewing.

Innovasie
Ons dink en doen nuut en anders, en maak goeie 
keuses en neem goeie besluite vir onsself en vir ons 
belanghebbers, die land, die vasteland en die planeet.

Uitnemendheid
Alles wat ons doen, word gekenmerk deur uitnemendheid.

Belangegroepe

Ons dien ons belangegroepe, wat insluit:
 ` voornemende studente, studente en ouers;
 ` werknemers en pensionarisse;
 ` regering, reguleerders en professionele liggame;
 ` alumni;
 ` donateure; en
 ` gemeenskap (burgerlike samelewing, 

nieregeringsorganisasies, industrie, ander universiteite, 
skole, adviesrade, diensverskaffers en media).

STRATEGIESE TEMAS STRATEGIESE DOELWITTE VISIE 2030

Bevorder toegang tot nuwe 
kennismarkte

Uitbreiding van parallelmediumonderrig en tolking

Programvernuwing

Inkorporering van inligting- en kommunikasietegnologie vir leer en onderrig

Kapasiteitsbou vir eksperimentele leer en vir ’n program oor graduandi-eienskappe

Verhoog diversiteitsprofiel van 
studente en personeel

Uitbreiding van parallelmediumonderrig en tolking

Aanstel van jong akademiese sterre

Uitbou van toegang en skep van ontwikkelingsgeleenthede

Benutting van nuwe kennismarkte vir meer waarde-onttrekking

Werwing van beursskenkings

Verbetering van personeelprofiel

Bestuur van kennis- en ander vennootskappe

Posisioneer as die voorste 
navorsingsinstelling in Afrika

Bevordering van navorsingsuitsette

Bevordering van samelewinggerigte vakkundigheid

Uitbou van navorsingsinnovasie

Vestiging van navorsingsfokusareas

Kommersialisering van intellektuele eiendom en besigheidsgeleenthede

Generering van ekstra inkomste deur navorsingsvennootskappe

Behou studentesukseskoers Vestiging van omvattende landelike platforms

Inkorporering van inligting- en kommunikasietegnologie vir leer en onderrig

Handhawing van nagraadse studentesukses

Uitvoer van die Mobiliteitsplan

Vestig toegewyde visionêre 
leierskap

Nastrewing van geregtigheid en gelyke geleenthede

Opskerping van besigheidprosesse en fondswerwing vir finansiële volhoubaarheid

Bestuur van kennis- en ander vennootskappe

Nastrewing van omgewingsvolhoubaarheid

Instelling van geïntegreerde beplanning, begroting en verslagdoening

    Inklusief      Innoverend      Toekomsgerig      Transformerend
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Ons institusionele

SAKEMODEL

Die sakemodel wat die Universiteit nastreef, fokus in wese 
op sy belanghebbers en hoe om aan hul behoeftes te 
voldoen deur middel van waardetoevoegende aktiwiteite, 
soos leer en onderrig, navorsing en innovasie, sosiale 
impak en instaatstellende professionele ondersteuning. Die 
mate waartoe die Universiteit dit op ’n volhoubare manier 

regkry, bepaal die inkomstestrome van the Universiteit. 
Terselfdertyd vereis die aanbod van sy onderskeie 
waardetoevoegende programme hulpbronne en ook, waar 
van toepassing, dat die Universiteit vennootskappe aangaan 
met ander organisasies. Dit beteken natuurlik onkoste vir 
die Universiteit.
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Vennote 
1.   Regering en 

regeringsagentskappe
2.    Industrie (plaaslik en 

internasionaal)
3.  Alumni
4.  Donateurs (plaaslik en 

internasionaal)
5.  Association of African 

Universities
6.  US Raad
7.  Internasionale netwerke
8.  Stadsraad
9.  Sportliggame (waaronder 

Stellenbosch Sportakademie)
10.  Suid-Afrikaanse Polisiediens 

en private sekuriteitsfirmas
11.  Geselekteerde 

verskaffernetwerke

Kostestruktuur
1.  Werknemerskoste (52%)
2.  Operasionele koste (41%)
3.  Ander (waardevermindering 

en finansiële heffings) (7%)

Aktiwiteite
1.  Navorsing en innovasie (basies en toegepas)
2.   Onderrig en leer (op kampus en van kampus af)
3.  Sosiale impak
4.  Bemagtigende ondersteuningsaktiwiteite 

(menslike hulpbronne, finansies, 
fasiliteitsbestuur, veiligheid en 
sekuriteit, studente-ondersteuning, 
informasietegnologie, internasionalisering, 
sport, mobiliteit, studenteverblyf, 
kommersialisering, gehalteversekering)

5.   Bemarking, openbare skakeling en 
ontwikkeling

6.  Risikobestuur en nakoming van regsaspekte

Hulpbronne
1.  US handelsmerk/reputasie
2.  Mense (werknemers) vermoëns en 

interaksie, insluitend vermoë om te innoveer
3.  Fakulteite met behoefte-gedrewe en 

funksionele akademiese aanbod
4.  Studentevermoë om saam waardes te skep 

en mede-verantwoordbaar te wees
5.  Fasiliteite (akademiese en studenteverblyf, 

goedtoegeruste laboratoria, informasie-en-
kommunikasie-fasiliteite

6.  Intellektuele kapitaal
7.  Befondsingsbronne
8.  Goed funksionerende administratiewe 

stelsels
9.  Alumni
10.  Industrie
11.  Regering
12.  Verskaffernetwerke
13.  Verwelkomende institusionele kultuur

Hoofkanale
(vir primêre dienslewering)
Aflewering – leer & onderrig
1.  Op kampus aangesig-tot-

aangesig onderrig
2.  Gemengde leer (insluitend 

web, telematiese, 
eksperimentele, aksie-leer)

3.  Virtueel (insluitende via 
vennote)

Aflewering – navorsing
1.  Publikasies
2.  Seminare
3.  Boeke
4.  Leer en onderrig
5.  Innovus (tegnologieoordrag, 

LanseerLab, kommersialisering)
Aflewering – sosiale impak
1.  Geïntegreer met leer en 

onderrig
2.  Gesamentlike projekte met 

gemeenskappe

Inkomstestrome
Eerste geldstroom: staatsubsidie 
(31%)

Tweede geldstroom: studente- 
en verblyfgelde (25%)

Derde geldstroom: navorsing, 
beleggings, kommersialisering en 
verkope (39%)

Vierde geldstroom: filantropiese 
skenkings en bemakings (5%)
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Waardeproposisie
’n Funksie van:
1.  Reputasie, globale ranglyste en 

netwerke
2.  Gekose hoëronderwysvennote 

in Afrika
3.  Hoëronderwysweg na Afrika
4.  Relevansie en interaksie: plaaslik, 

Afrika, globaal
5.  Gehalte, sukses en uitgebreide 

akademiese voetspoor
6.  Verantwoordbaarheid, 

bekostigbaarheid en inklusiwiteit
7.  Innovasie en entrepreneurskap; 

insette; prosesse en uitsette 
(Leer & Onderrig; Navorsing; 
Sosiale Impak)

8.  Sistemiese volhoubaarheid
9.  Bestuursoorsig
10.  Invloed van geografiese lokaliteit
11.  Sport: fasiliteite, wetenskap, 

verskillende kodes, kundigheid, 
reputasie

12.  Veilige en koesterende 
omgewing

13.  Werkgewer van keuse
14.  Universiteit in diens van die 

samelewing

Verhoudings
(per sleutelbelangegroep)

1.  Aanloklike voordeel
2.   Bemagtiging, sukses en verseker 

indiensneembaarheid

3.  Geloofwaardigheid, uitnemendheid en 
internasionale erkenning

4.  Toeganklikheid en oordraagbare hoër 
onderwys

5.  Buigsaamheid, relevansie en goeie 
tydspassing

6.  Veiligheid, bekostigbaarheid, gehalte en 
toeganklikheid

7.  Mededingende werknemer- 
waardeproposisie

8.  Gereken as ’n nasionale 
hoëronderwysbate

9.  Vennootskappe met industrie om 
nuwe kennis op relevante manier te 
genereer en te versprei

10.  Bestuursoorsig, hefboomeffek t.o.v. 
groot kwessies

11.  Gehalte, inligting en gemeenskap-
deelname

12.  Volhoubare koöperatiewe bestaan met 
US en belyning van doelwitte

13.  Goeie bestuur-en-beheer van ’n 
wêreldrangse universiteit

14.  Mededingende werknemer- 
waardeproposisie

15.  Bestuursoorsig, hefboomeffek t.o.v. 
groot kwessies

16.  Mede-eienaarskap en gehalte-
bevordering van hoër onderwys in Afrika

17. Bevorderlike omgewing vir 
hoëprestasiesport

Sleutelbelangegroepe

1.  Voornemende studente
2.  Studente
	 `  Voorgraadse studente
	 `  Nagraadse studente
3.  Internasionale studente

4.  Massa-mark (diplomas)

5.  Leer-en-verdien-studente

6.  Ouers

7.  Personeel

8.  Regering

9.  Industrie

10.  Donateurs

11.  Alumni

12.  Stellenbosch dorp

13.  US Raad

14.  Vakbonde

15.  Internasionale 
befondsingsagentskappe

16.  Association of African 
Universities

17.  Sport – plaaslik en internasionaal

Die sakemodel wat die Universiteit nastreef, fokus 
in wese op sy belanghebbers en hoe om aan hul 
behoeftes te voldoen.





BESTUUR EN 
BEHEER
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Transformasie, studenteprotes en finansiële volhoubaarheid was van die 
hooftemas in 2015 by die US, soos by die hoëronderwyssektor landwyd.

Die verslagtydperk sluit die eerste nege maande van prof 
Wim de Villiers se ampstermyn as Rektor en Visekanselier 
in. Sy voorganger, prof Russel Botman, is in 2014 onver-
wags oorlede en prof De Villiers is aan die einde van 2014 
aangestel, maar kon eers op 1 April 2015 diens aanvaar.

In ’n verdere stap om die geïntegreerde kringloop van 
strategie, beplanning, begroting, uitvoering, besteding, 
verslagdoening en meting stewig te vestig, het die US vir 
die eerste keer ’n Institusionele Plan 2015–2020 (IP) by die 
Departement van Hoër Onderwys en Opleiding ingedien. 
Die IP is opgestel om uitvoering te gee aan die Institusionele 
Voorneme en Strategie (IVS) wat in 2013 aanvaar is.

Met spesifieke verwysing na die IVS as strategiese 
rigtingwyser het die Raad in 2015 in ’n mosie bevestig dat 
die Raad die Universiteit se IVS en IP onwrikbaar steun. 
Die IVS dien ook as omvattende verwysingsraamwerk en 
oorhoofse beleid om transformasie by die instelling te rig. 

Die ondervoorsitter van die Raad, prof PW van der Walt, 
het op 1 September 2015 die Raad se verbintenis tot 
transformasie en die Raad se steun vir bestuursinisiatiewe in 
hierdie verband tydens ’n voorlegging aan die parlementêre 
Portefeuljekomitee vir Hoër Onderwys en Opleiding 
bevestig (kyk bladsy 98). Hierdie komitee het die US 
versoek om oor transformasie en die taalkwessie gesprek 
te voer nadat studente hulle ervarings van diskriminasie, 
rassisme en uitsluiting van lesings op grond van die 
onderrigtale in die #Luister-video gedeel het.

Die Raad se sienswyse soos hier bo uiteengesit, het 
vanjaar in verskillende fasette van Universiteitsaktiwiteite 
gestalte gekry. Die Menslikehulpbronnekomitee van die 
Raad het in September goedgekeur dat transformasie 
by die verantwoordelikheidsentrum van die Viserektor 
(Gemeenskapsinteraksie en Personeel) ingesluit word. Die 
betrokke posbenaming is gevolglik verander na Viserektor 
(Sosiale Impak, Transformasie en Personeel).

Verder is die Transformasiekomitee en die Kantoor vir 
Transformasie gestig om doelgerig, institusioneel en 
geïntegreerd op hierdie kwessie te fokus. Die loopbaan-
bevordering van vroue tot op uitvoerende bestuurs- 

en senior akademiese vlak, asook kraamverlof- en 
gesinsverlofvoordele wat met hedendaagse tendense in 
pas is en kultuurverskille in Suid-Afrika in ag neem, het ook 
aandag geniet. Die Raad het ook met waardering kennis 
geneem van gesprekke op kampus oor gebouname, simbole 
en beelde.

Sistemiese transformasie verg diepgaande kennis. Aangesien 
die US nie net aan diversiteit en inklusiwiteit wat betref ras, 
gender, gestremdheid, seksuele oriëntering en geloof aandag 
gee nie, behels transformasie ook kurrikulumvernuwing en 
sluit dit ons benadering tot navorsing in. Twee navorsings-
leerstoele word in die vooruitsig gestel.

Die Raad het ook goedgekeur dat die prosesse vir die 
permanente aanstelling van ’n Viserektor (Sosiale Impak, 
Transformasie en Personeel) kan begin, asook vir die vul 
van die nuwe pos vir ’n Viserektor (Strategiese Inisiatiewe 
en Internasionalisering).

Die Raad en Universiteitsbestuur beskou transformasie as 
’n aangeleentheid met vele fasette en die kollig het vanjaar 
veral op die Taalbeleid en taalimplementering geval as 
meganismes wat na bewering uitsluiting in die hand werk, 
optimale studentesukses belemmer en sommige studente 
onwelkom laat voel. Die Raad vervul ’n algemene oorsigrol 
oor akademiese en bedryfsake, asook institusionele beleid 
en strategie, en bepaal daarom die instelling se taalbeleid.

Te midde van landwye protesoptrede, onder meer teen 
koloniale simbole (#RhodesMustFall) en die verhoging van 
studiegeld (#FeesMustFall), het die US se Taalbeleid en 
-implementering onder skoot gekom – hoofsaaklik vanweë 
die werklike belewenisse van uitsluiting van studente wat 
nie Afrikaans of Engels op akademiese vlak magtig is nie. 
Die Raad se standpunt is dat taal nooit ’n hindernis mag 
wees vir enige student wat aan die US wil studeer nie. 
Trouens, ons het die Bestuur versoek om meganismes in 
te stel wat sal verhoed dat uitsluiting weens onderrigtaal 
voorkom. Die Raad onderskei egter duidelik tussen die 
praktiese uitvoering van die minimum-aanbod in Afrikaans en 
Engels wat in 2014 goedgekeur is, en veranderings aan die 
US Taalbeleid. Laasgenoemde sal ’n statutêre proses vereis.

VERSLAG VAN DIE VOORSITTER VAN

DIE UNIVERSITEITSRAAD

Mnr George Steyn
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Die raadsmosie van 30 November 2015 was ’n baie sterk 
sein aan alle US-belangegroepe dat ons tot inklusiwiteit en 
die uitbreiding van onderrigtale verbind is. Meertaligheid is 
vir ons ’n strategiese bate; dit maak ons uniek en gee ons ’n 
mededingende voordeel bo ander akademiese instellings.

Die beheer van Universiteitsbates is ook een van die Raad 
se verantwoordelikhede. In daardie verband was dit ’n 
voorreg om voor die Septembervergadering ’n toer van die 
Tygerbergkampus, by die FGGW, te onderneem. Die Raad 
het in 2010 R250 miljoen vir noodsaaklike instandhouding 
en konstruksie by Tygerberg bewillig. ’n Beduidende deel 
van die werk is intussen afgehandel en Raadslede kon die 
opgeknapte lesingsale en Huis Ubuntu House, ’n nuwe 
studentekoshuis, besigtig. 

Die nasionale transformasie-agenda onder studente-geledere 
het op twee van ons kampusse gelei tot protesoptrede op ’n 
vlak wat vir die US ongekend was. Uit ’n beheer-en-bestuur-
oogpunt was die Raad bekommerd oor die openbare beeld 
van die instelling sowel as oor die moontlike risiko’s vir die 
akademiese projek, administratiewe funksies, die veiligheid 
van die kampusgemeenskap en Universiteitseiendom, asook 
die moontlike finansiële implikasies. Daarmee saam het die 
geslaagdheid van die #Feesmustfall-veldtog groot uitdagings 
gestel nadat president Jacob Zuma ’n 0%-verhoging in studie- 
en verblyfkostes aangekondig het.

Die instelling het in die tweede semester ’n omvattende 
en inklusiewe begrotingsproses deurloop. Gevolglik het 
die Uitvoerende Komitee van die Raad aanbeveel dat 
die begroting vir 2016 goedgekeur word met ’n begrote 
tekort van minder as die toegelate perk van 3% van totale 
inkomste, onderworpe aan die staatsubsidie wat toegeken 
word; en met die onderneming om enige tekorte wat nie 
deur die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding 
befonds word nie uit diskresionêre Raadsfondse aan te vul.

Danksy ’n stabiele basis van doeltreffende bestuur en 
finansiële dissipline met die klem op sistemiese volhoubaar-
heid kon die Universiteit grootliks in 2015 daarin slaag om 
nie net die langtermynimpak van protesoptrede en 
begrotingsuitdagings te beperk nie, maar ook om op 
akademiese gebied uitnemend te presteer. Altesaam 
7 857 kwalifikasies is in 2015 toegeken – die meeste in die 
US se 100 jaar bestaan. Daarvan was 266 doktorsgrade 
– óók ’n rekord vir ons instelling. Suid-Afrikaners het 
71% van hierdie doktorsgrade verwerf; 59% van hulle 
was vroue en 39% was swart, bruin of Indiërkandidate. 
Die 1 366 meestersgrade is weer eens die meeste ooit 
in ’n akademiese jaar aan die US, asook die meeste 
meestersgrade wat in 2015 aan enige Suid-Afrikaanse 
universiteit verwerf is. Onder hierdie gegradueerdes was 
500 bruin, swart of indiër-kandidate.

Ek bedank graag die Bestuur, personeel en studente van 
die Universiteit, wat in ’n jaar vol woelinge en praktiese 
uitdagings verskeie mylpale bereik het. Hoewel die 
jaareindeksamen uitgestel moes word, is dit sonder 
ontwrigting afgehandel en kon die gradeplegtighede soos 
gewoonlik voortgaan. Dit is vir ons as Raad ’n voorreg 

om by so ’n instelling betrokke te wees. Hartlik dankie 
ook aan alle Raads- en komiteelede vir hulle toewyding 
en dienslewering in die beste belang van die Universiteit. 
Aan die raadslede wie se ampstermyne vroeg in 2016 
verstryk, verseker ek graag van my waardering vir hulle 
onbaatsugtige diens oor talle jare.

Risikobestuur is ’n belangrike aspek van die Raad se 
oorsigfunksie, en teen die einde van 2015 het die Raad 
die Risikobestuursbeleid goedgekeur. Dit baan die weg vir 
verdere verfyning van die wyse waarop risiko’s uitgewys, 
geassesseer, hersien, belyn en uiteindelik gerapporteer 
word. Die talle risiko’s vir sistemiese volhoubaarheid op 
strategiese vlak sal in 2016 sorgvuldig ondersoek moet 
word met die oog op langtermynoplossings.

Ons kan aanvaar dat Stellenbosch meer as ooit vantevore 
by nasionale debatte en kwessies betrek sal word. 
Protesoptrede en regeringsbesluite het in 2015 ingrypende 
gevolge vir die US meegebring, wat ons wel op die kort 
termyn effektief kon hanteer – ondanks groot druk op 
finansiële hulpbronne, personeelkapasiteit en die welwees 
van die Universiteitsgemeenskap. Ek herbevestig graag die 
Raad se steun vir die Rektor en sy Bestuurspan, soos in 
September 2015 in ’n mosie aanvaar, vir die wyse waarop 
hulle komplekse gesprekke oor transformasie aan die 
Universiteit bestuur. Die Raad het ook ’n beroep op die 
Bestuur gedoen “om koers te hou, openlike en kritiese 
gesprekvoering te bevorder, op transformasieuitdagings 
te reageer, en proaktief omstandighede te skep vir 
verskillende vorme van studente- en personeel-aktivisme 
om die waardes, beginsels en regte in die Grondwet te 
verwesenlik”.

As deel van sy bestuur-en-beheerfunksie, is die Raad 
bewus van sy verantwoordelikheid om die integriteit van 
geïntegreerde verslaggewing te verseker. Hoewel hierdie 
verslag oor 2015 se werksaamhede grootliks as die US se 
eerste geïntegreerde jaarverslag beskou word, bevat die 
publikasie nog elemente van ’n konvensionele jaarverslag 
om ook te kan voldoen aan die Departement van Hoër 
Onderwys en Opleiding se nuwe riglyne vir verslaggewing 
deur hoëronderwysinstellings (Staatskoerant nr. 37726 van 
9 Junie 2014). Raadslede het hulle deeglik vergewis van die 
raamwerk en inhoud van hierdie verslag voordat dit op 9 
Mei 2016 afgeteken is.

Die Universiteit Stellenbosch onderskryf ook die beginsels 
van leierskap, volhoubaarheid en korporatiewe burgerskap 
soos in die King Code of Governance (King III) vervat en ons 
gekonsolideerde finansiële jaarstate word in oreenstemming 
met die toepaslike beleide van die internasionale finansiële 
verslagdoeningstandaarde (IFRS) opgestel.

MNR GEORGE STEYN
Voorsitter van die Universiteitsraad



16

DIE UNIVERSITEITSRAAD
Die Universiteitsraad bestuur en beheer die Universiteit Stellenbosch behoudens die Wet op Hoër Onderwys (Wet 
nr. 101 van 1997) en die institusionele statuut. Die funksies en samestelling van die Raad word in die Statuut van die 
Universiteit Stellenbosch uiteengesit. Die Raadslede word vervolgens gegee soos op 9 Mei 2016, die datum waarop 
die Raad die Universiteit Stellenbosch Geïntegreerde Jaarverslag 2015 vir publikasie goedgekeur het.

AMPSHALWE LEDE

Rektor en Visekanselier

   Prof WJS de Villiers (56), MBChB cum laude, 

  MMed (Int) cum laude (Stell), LKI(SA),    

DPhil (Oxon), MHCM (Harv)  

 (1.4.2015–31.3.2020)

Bedryfshoof

   Prof L van Huyssteen (65), MScAgric, PhD (Agric) 

(Stell) (1.4.2013–31.12.2016)

Viserektor (Sosiale Impak, Transformasie en Personeel)

  Prof NN Koopman (54), BA, DTh (UWK)  

(Waarnemend: 1.6.2015–30.6.2016)

Viserektor (Leer en Onderrig)

  Prof A Schoonwinkel (59), HonsBIng, MIng (Stell), 

MBA (UK), PhD (Stanford), PrIng  

(1.9.2012–31.8.2017)

Viserektor (Navorsing, Innovasie en Nagraadse Studie)

  Prof TE Cloete (57), BScHons, MSc (UOFS), DSc 

(UP) (1.9.2012–31.8.2017)

DEUR DIE PERMANENTE AKADEMIESE PERSONEEL 

(NIESENAATSLEDE) BENOEM

   Prof A van der Merwe (51), BEng (Meganies), MEng 

(Bedryfs), PhD (Ing) (Stell)  

(1.9.2014–31.8.2016)

DEUR DIE PERMANENTE NIEAKADEMIESE 
PERSONEEL BENOEM

   Ms G Arangies (53), BCom (UPE), MBA cum laude 
(Stell) (6.4.2016–5.4.2018)

DEUR DIE INSTITUSIONELE FORUM BENOEM
 Posisie vakant

DEUR DIE MINISTER VAN HOËR ONDERWYS EN 
OPLEIDING BENOEM
 Prof A Keet (52), MEd (UWK), PhD (UP)
 (1.12.2014–30.11.2018)

  Prof PG Maré (70), HonsBA (UN), HonsBA,  
MA (Witw), PhD (UN) (25.9.2014–24.9.2018)

  Ms TS Lingela (60), BA, UED (Fort Hare),  
BEd (Rhodes), MEd (UDW, VSA)  
(1.1.2014–31.12.2018)

DEUR DIE KONVOKASIE BENOEM
 Prof WAM Carstens (64), MA, DLitt (Stell)
 (2.4.2014–1.4.2018)

  Prof A Coetzee (65), MBChB, MMed (Anes), PhD, 
MD, PhD, DSc (Stell), LKN(SA), FFARCS  
(2.4.2016–1.4.2020)

  Mr H Gonzales (28), LLB (Stell), toegelate prokureur 
(2.4.2016–1.4.2020)

  Adv JC Heunis SC (63), BA, LLB (Stell),  
LLM cum laude, LLD (RAU)  
(2.4.2016–1.4.2020)

   Lede van die Uitvoerende Komitee van die Raad
 Lede van die Oudit- en Risikokomitee van die Raad
  Lede van die Menslikehulpbronkomitee van die Raad 
 Lede van die Beleggingskomitee van die Raad
 Lede van die Vergoedingskomitee van die Raad
 Lede van die Sosiale en Besigheidsetiekkomitee van die Raad

Vir meer inligting oor die komitees en hul rol, kyk bladsy 91 en ook “Ons bestuur-en-beheerstruktuur” op bladsy 20.
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 Mr JG Theron (53), BA Regte, LLB (Stell) 
 (2.4.2014–1.4.2018)

 Posisie vakant

DEUR DIE SENAAT BENOEM
  Prof UME Chikte (62), PhD (Stell), MSc (UCL), 

MDent, DHSM (Witw), BChD (UWK)  
(01.01.2016–31.12.2017)

  Prof A Gouws (56), MA (RAU), PhD (Illinois, 
Urbana-Champaign)

 (1.1.2016–31.12.2017)

 Prof NN Koopman (54), BA, DTh (UWK)
 (1.1.2016–31.12.2017)

DEUR DIE MUNISIPALITEIT VAN STELLENBOSCH 
BENOEM
  Mr C Jooste (61), BCom (Unisa), BEd (UWK), 

Onderwysdipl. in Handel (KSUT)  
(25.9.2014–24.9.2018)

DEUR DIE DONATEURS BENOEM
     Mr GM Steyn (Voorsitter vanaf 2.4.2012) (57),  

BA Regte, LLB (Stell)  
(2.4.2014–1.4.2018)

     Prof PW van der Walt (Ondervoorsitter vanaf 
7.5.2012) (69), BScBIng, MIng, PhD (Stell)  
(2.04.2014–1.04.2018)

   Mr JJ Durand (50), HonsBRek (Stell), MPhil (Oxon), 
GR (SA) (2.4.2016–1.4.2020) 

DEUR DIE PREMIER VAN DIE WES-KAAPSE 
PROVINSIALE REGERING BENOEM
     Mr AP van der Westhuizen (58), BCom, HOD, 

MEd (Stell) (1.8.2014–31.7.2018)

DEUR DIE RAAD BENOEM
  Mr AV Moos (38), BA, BPhil Joernalistiek, MBA (Stell) 

(5.5.2014–4.5.2018)

  Mr J van der Westhuizen (59), BCom, HOD (UPE), 
HonsBEd (Unisa) (5.5.2014–4.5.2018)

  Ms K Njobe (46), Biologie (UCLA, VSA), MSc 
(Dierkunde) (UP), MTE (IMD, Switserland)  
(5.5.2014–4.5.2018)

DEUR DIE STUDENTERAAD BENOEM
  Mr ANM Qina (23) 

(1.1.2016–31.12.2016)

  Mr NDY Wayne (23) 
(1.1.2016–31.12.2016)

DIE VOLGENDE NIERAADSLEDE IS DEUR DIE RAAD 
BENOEM AS ADDISIONELE LEDE IN DIE OUDIT- EN 
RISIKOKOMITEE

   Prof DP du Plessis, BSc (UK), MBA cum laude,  
DBA (Stell)

   Mr JP Bester, HonsBCom (Rek) (Stell), HonsBCom 
(Bestuursrek), HonsBCom (Inligtingstelsels) (UK),  
GR (SA)

   Mr BHJ Wessels, BCompt (Unisa), GIA (SA)

   Mr H van der Ahee, BIng (Chem), BRek, HonsBCom 
(Belasting) (Stell), HonsBCompt (Unisa), GR (SA)

DIE VOLGENDE NIERAADSLEDE IS DEUR DIE RAAD 
BENOEM IN DIE BELEGGINGSKOMITEE

   Prof DP du Plessis, BSc (UK), MBA cum laude,  
DBA (Stell)

  Mnr GT Ferreira, BCom, MBA (Stell)

  Mnr JF Mouton, HonsBCom, STR (Stell)

  Mnr PG Steyn, BCom, LLB (Stell)

  Mnr MM du Toit, BScAgric, MBA (Stell)

  Me E Meaker, HonsBA (Stell)

DIE VOLGENDE NIERAADSLEDE IS DEUR 
DIE RAAD BENOEM IN DIE SOSIALE EN 
BESIGHEIDSETIEKKOMITEE 

   Mr JP Bester, HonsBCom (Rek) (Stell), HonsBCom 
(Bestuursrek), HonsBCom (Inligtingstelsels) (UK),  
GR (SA)

  Dr T Theron, HonsBSc cum laude, MSc cum laude, 
PhD (Stell)

   Prof P Naudé, LisTeol cum laude, MA, DTh (Stell)
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Die Rektor se

BESTUURSPAN
Die Rektor, Bedryfshoof en viserektore is die uitvoerende bestuur van die Universiteit. Hulle is ampshalwe lede van die 
Universiteitsraad en die Senaat. Die Registrateur is die hoofamptenaar van die akademiese administrasie en is ampshalwe ‘n 
lid van die Senaat. Die Bestuurspan en ondersteunende personeel word hier aangebied soos op 31 Desember 2015.

Prof Wim de Villiers
MBChB, MMed (Int), LKG(SA), DPhil, MHCM 
Sluit by die Universiteit aan in 2015 met sy aanstelling 
as Rektor en Visekanselier

REKTOR EN VISEKANSELIER

Prof Eugene Cloete 
MSc, DSc

Sluit in 2009 by die Universiteit aan; aangestel as 
Viserektor (Navorsing en Innovasie) in 2012 en 

portfolio in 2015 uitgebrei

VISEREKTOR 
(NAVORSING, INNOVASIE EN NAGRAADSE STUDIE)

Prof Arnold Schoonwinkel
MIng, MBA, PhD, PrIng
Sluit in 1988 by die Universiteit aan; aangestel as 
Viserektor (Leer en Onderrig) in 2012

VISEREKTOR
(LEER EN ONDERRIG)

Prof Leopoldt van Huyssteen
MScAgric, PhD (Agric)

Sluit in 1999 by die Universiteit aan; aangestel as 
Bedryfshoof in 2013

BEDRYFSHOOF

Prof Nico Koopman
BA, DTh
Sluit in 2001 by die Universiteit aan; aangestel as 
Dekaan van Teologie in 2010 en waarnemende 
Viserektor (Sosiale Impak, Transformasie en Personeel) 
in 2015

VISEREKTOR 
(SOSIALE IMPAK, TRANSFORMASIE EN PERSONEEL) (WAARNEMEND)
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Ondersteunende

PERSONEEL

Mnr Johann Aspeling
MCom, HOD

Sluit in 1979 by die Universiteit aan; 
aangestel as Registrateur in 2001

REGISTRATEUR

Mnr Manie Lombard
BRek, HonsBCom, HonsB-

Compt, GR (SA)
Sluit in 1995 by die Universiteit aan; 

aangestel as Hoofdirekteur  
Finansies in 2007

HOOFDIREKTEUR
FINANSIES

Dr Jerome Slamat 
BCom, HOD, MEd, PhD
Sluit in 2004 by die Universiteit aan; aangestel 
as Direkteur: Gemeenskapsinteraksie in 2006 en 
Uitvoerende Bestuurder: Rektoraat in 2015

UITVOERENDE BESTUURDER: REKTORAAT

Me Nicolette van den Eijkel 
BCom
Sluit in 2015 by die Universiteit aan met  
haar aanstelling as Hoofdirekteur:  
Fasiliteitsbestuur

HOOFDIREKTEUR
FASILITEITSBESTUUR

Prof Tobie de Coning
MBA, PhD

Sluit in 1983 by die Universiteit aan; 
aangestel as Hoofdirekteur: Strategiese 

Inisiatiewe en Menslike Hulpbronne 
in 2007

HOOFDIREKTEUR
STRATEGIESE INISIATIEWE EN MENSLIKE HULPBRONNE

Me Karen Bruns
BA, LLM

Sluit in 2015 by die Universiteit aan 
met haar aanstelling as Senior  

Direkteur: Ontwikkeling en  
Alumniverhoudinge

SENIOR DIREKTEUR
ONTWIKKELING EN ALUMNIVERHOUDINGE

Me Ilhaam Groenewald
NH Dip (Besigheidsadministrasie);  
NH Dip (Opvoeding); BTech  
(Besigheidsadministrasie); M Sportbestuur
Sluit in 2014 by die Universiteit aan met haar 
aanstelling as Hoofdirekteur: Sport

HOOFDIREKTEUR
SPORT

Me Susan van der Merwe
BA, HonsBJoern
Sluit in 2000 by die Universiteit aan; aangestel  
as Direkteur: Kommunikasie en Skakeling in  
2015
(Me Phumzile Mmope sal van  
1 Januarie 2016 oorneem)

SENIOR DIREKTEUR
KORPORATIEWE BEMARKING (WAARNEMEND)
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Ons 

BESTUUR-EN-BEHEERSTRUKTUUR

US RAAD

Institusionele 
forum

Rapporteer via 
Uitvoerende Komitee 
aan Raad

Uitvoerende Komitee 
(Raad)

Uitvoerende 
Komitee 
(Senaat)

Rapporteer regstreeks 
aan Raad Aanstellings-

komitee

Lê besluite aan Raad en 
Senaat voor

Rapporteer via 
Uitvoerende Komitee aan 
Raad

Komitee vir Interpretasie van 
Wet en Statuut

Oudit- en 
Risikokomitee

Gehaltekomitee

ONDERRIG SENAATSUBKOMITEES

Menslikehulpbronne- 
komitee

Skakelkomitee: 
Universiteit en 

Stadsraad

Vergoedingskomitee

Sosiale en 
Besigheidsetiek- 

komitee

SenaatRaadskomitees StudenteraadKonvokasie
Gesamentlike 

Raads- en 
Senaatskomitees

Eregrade-komitee

SOSIALE IMPAK

NAVORSING

Komitee vir Leer en Onderrig Eerstejaarsakademie-komitee

Beurse- en Leningskomitee

Navorsingsubkomitee B

NEK: Sorg en Gebruik van Diere

Programadvieskomitee

Navorsingsubkomitee C

NEK: Bioveiligheid en Omgewingsetiek

Komitee vir Sentrale Analitiese 
Fasiliteit

Gesondheidsorgnavorsings-
etiekkomitee 1

Gesondheidsorgnavorsings-
etiekkomitee 2

Informasie- en Kommunikasie-
tegnologie in Navorsing

Fakulteitsrade (10)
Akademiese programkomitees en 
ander fakulteitskomitees

Roosterkomitee

Navorsingsubkomitee A

NEK: Humaniora

Sosialeïmpakkomitee

Biblioteekkomitee

Hertoelatingsappèlkomitee

Navorsingskomitee

Akademiese 
Beplanningskomitee

Senaat-
Navorsingsetiekkomitee (NEK)

Beleggingskomitee



VORDERING met ons  
STRATEGIESE PRIORITEITE
In hierdie hoofstuk bied die Rektor en Visekanselier se verslag ’n oorsig oor hoe die Universiteit 
presteer het teenoor sy strategiese prioriteite, strategiese bestuursaanwysers en Raadsteikens in 
die jaar onder beskouing. Die Bedryfshoof en viserektore doen in meer besonderhede verslag oor 
hoe hulle verantwoordelikheidsentrums presteer het ten opsigte van hulle strategiese doelwitte. 
Laasgenoemde verslae bied ’n uiteensetting van hoe hulle geïntegreerde planne – wat die sakeplanne 
van die entiteite onder hul bestuur saamvat – ’n stewige platform gevestig het vir die strategiese 
rigting wat die Universiteit Stellenbosch as 21ste-eeuse universiteit ingeslaan het. Dié rigting behels die 
strategiese prioriteite, temas en doelwitte soos uiteengesit op bladsy 8 en 9.
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Ek kon eers in April 2015 diens aanvaar en dus het ons 
Bedryfshoof, prof Leopoldt van Huyssteen, die leisels 
gedurende die eerste kwartaal gehou. In hierdie terugblik 
op 2015 erken ons met dankbaarheid sy bydrae om die 
Universiteit op koers te hou.

’n Meer dinamiese uitdaging as my huidige pos kan ek my 
kwalik indink. Ek staan aan die hoof van ’n internasionaal 
gerekende instansie in die aanloop tot sy eeufeesvieringe in 
2018 – juis op ’n tydstip wat daar nie net plaaslik nie, maar 
wêreldwyd diep nagedink word oor samelewingswaardes 
en -praktyke.

Ek is oortuig dat ons by die US 
’n sterk fondament het om op 
voort te bou – daarvan getuig 
die inligting in hierdie verslag. 
Die US het ongetwyfeld ŉ 
nasionale bate geword wat  
die hele samelewing, en nie net 
’n bepaalde gedeelte daarvan 
nie, bedien.

Die hoër onderwys is vinnig aan die verander, en alle 
universiteite worstel met grondliggende kwessies wat 
nie net hulle eie voortbestaan raak nie, maar ook die 
welstand van die samelewing in die geheel. Transformasie 
is dus ’n prioriteit. Ons moet voortdurend in alle opsigte 
as universiteit innoveer en aanpas; so nie, is stagnasie en 
agteruitgang ons voorland.

Ons padkaart vir die US se reis na die toekoms is ons 
Institusionele Voorneme en Strategie (IVS), wat die Raad 
in 2013 goedgekeur het. Volgens die visie in die IVS streef 
ons na groter inklusiwiteit deur toegang tot die Universiteit 
te verbreed, meer innovasie deur die momentum van ons 
uitnemendheid te behou, en ’n sterker toekomsgerigtheid 
deur ons impak op die samelewing te vergroot. Voorts 
is die verbetering van ons sistemiese volhoubaarheid en 
internasionalisasie ook belangrike bakens.

Aan die hand van hierdie vyf aspekte verskaf ek vervolgens 
’n oorsig van belangrike ontwikkelinge aan die US in 2015. 
Raadpleeg gerus ook my kollegas se verslae elders in 
hierdie dokument vir vollediger besonderhede.

’n Toeganklike, inklusiewe universiteit

Dit is die US se vaste voorneme om meer inklusief te 
word. Die strategie hiervoor behels onder meer om 
toegang tot die instelling te verbreed.

Studentediversiteit
In 2015 het 33,6% van ons voorgraadse studente en 
47,2% van ons nagraadse studente uit die bruin, swart en 
Indiër- (BSI) bevolkingsgroepe gekom. Wat taalverspreiding 
betref, het die US in 2015 die eerste keer altesaam meer 
Engelssprekende studente (44,2%) as Afrikaanssprekendes 
(42,3%) gehad. Ons getal studente met isiXhosa as huistaal 
het op 3,2% te staan gekom.

Personeeldiversiteit
Ons beskou diversiteit as ’n voorvereiste vir 
uitnemendheid, want blootstelling aan ’n groter 
verskeidenheid mense en idees verruim denke en verryk 

Vyf maande na die ontydige afsterwe van prof Russel Botman in Julie 2014 
het die Raad van die Universiteit Stellenbosch (US) my as nuwe Rektor en 
Visekanselier van die Universiteit aangestel. 

Verslag van die 

REKTOR EN  
VISEKANSELIER
Prof Wim de Villiers
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ons uitsette. Soos by ander universiteite, bly veral senior 
akademiese aanstellings ’n uitdaging. In 2015 het slegs 18% 
van die US se akademici uit die BSI-groepe gekom. Die 
US se persentasie permanente BSI-werknemers was in 
2015 altesaam 43,8%, teenoor 37,6% in 2008. Die tendens 
is dus opwaarts, maar ons sal ons pas moet versnel om 
teen 2021 ons teiken van 54% te haal (kyk “Strategiese 
bestuursaanwysers”, bladsy 27). Derhalwe het ons besluit 
om oor ’n tydperk van drie jaar R68,6 miljoen aan die 
diversifikasie van ons personeelkorps te bestee. Dié bedrag, 
wat uit die Rektor se Strategiese Personeelfonds bewillig is, 
vul die normale personeelbegroting aan.

Wat opvolgbeplanning betref, konsentreer die US met 
sy mentorskapsprojek op versnelde kennisoordrag aan 
jong akademici. Die Universiteit neem ook deel aan die 
Departement van Hoër Onderwys en Opleiding (DHOO) 
se program vir ’n nuwe generasie akademici (nGAP).

Transformasie en protes
In 2015 het dit duidelik geword dat daar ’n rusteloosheid 
op Suid-Afrikaanse universiteitskampusse heers wat spruit 
uit ons land se verdeelde verlede en die onvoltooide projek 
om ’n beter samelewing vir almal te skep. Aan die US het 
studentegroepe onomwonde op gesamentlike eienaarskap 
van die instansie aangedring. Dié beweging het die vorm 
aangeneem van ’n verenigde, nierassige front teen die 
uitsluiting van hoëronderwysstudente op grond van finansies.

Die #FeesMustFall-protesveldtog het ons sektor diep geraak. 
Dit het die soeklig gewerp op die bekostigbaarheid van en 
toegang tot hoër onderwys, sowel as op verskanste rassisme 
en kolonialisme by onderwysinstellings. In hierdie onstuimige 
waters was die US nie ’n afgesonderde eiland nie.

Dit was ’n moeilike tydperk waarin ons die belange van 
studente, ouers en personeel, van betogers én niebetogers, 
van die kern- akademiese prosesse, sowel as die belang 
daarvan om deel te wees van ontvouende nasionale 

gebeure, moes balanseer. Onvermydelik is daar foute 
gemaak en lesse geleer, waaronder die belang daarvan om 
kommunikasiekanale oop te hou.

Betekenisvolle gesprekvoering op ons kampusse is van 
deurslaggewende belang. Verskeie belangegroepe moet 
aanhou om met mekaar te praat en na mekaar te luister. 
Dít is die “oop gesprek” wat ek sedert die begin van my 
ampstermyn aanmoedig. ’n Universiteit is ’n plek van idees 
waarom daar gesprekvoering móét wees in die soeke na 
antwoorde – selfs al maak dit ons ongemaklik.

Ingevolge die Grondwet het elkeen die reg op wettige 
en vreedsame protes. Dit is egter belangrik dat sodanige 
protes nie akademiese of administratiewe aktiwiteite ontwrig 
nie, dat dit almal se regte respekteer, en dat niemand die 
geleentheid ontneem word om by ons instansie te studeer 
of te werk nie. Alle belanghebbendes het die gesamentlike 
verantwoordelikheid om universiteite en ál hulle mense, 
bates en aktiwiteite te beskerm. Daarom het die US 
saam met die res van ons sektor ferm teen geweld en 
kwaadwillige saakbeskadiging standpunt ingeneem.

Portefeuljekomitee
Op 1 September het die US by ’n spesiale vergadering ’n 
voorlegging aan die Parlementêre Portefeuljekomitee oor 
Hoër Onderwys en Opleiding gedoen. Die komitee het dié 
vergadering aangevra om transformasie en die taalkwessie 
by Maties te bespreek na aanleiding van die #Luister-video 
op sosiale media, waarin studente hulle ervarings aan die 
US deel.

Ek het aan die komitee gesê ek kan nie die onverdedigbare 
verdedig nie. Rassisme, diskriminasie en marginalisasie het 
geen plek op Stellenbosch nie – daarom tree ons ferm op 
teen diegene wat hulle daaraan skuldig maak. Ons het ook 
vroeër in die jaar ’n HF Verwoerd-gedenkplaat van een van 
ons geboue verwyder omdat dit ’n pynlike herinnering was 
aan ’n tydperk van tweederangse burgerskap en ’n aanslag 
op menswaardigheid.

Die US streef daarna om sy positiewe impak op 
die samelewing te vergroot. Dít is een van die 
drie oorhoofse strategiese prioriteite in ons 
IVS waarmee ons ’n beter toekoms vir almal 
wil help skep.
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Meertaligheid
Stellenbosch is ’n wêreldklas- meertalige Suid-Afrikaanse 
universiteit – een van min in hierdie kategorie, en 
broodnodig in ’n land met 11 amptelike tale. In 
November 2014 is Engels op gelyke voet met Afrikaans as 
onderrigvoertaal aan die US geplaas. Dít is gedoen sodat 
nie een van die twee tale toegang verhinder nie en sodat 
albei tale as instrumente vir sukses kan dien. In November 
2015 het die Universiteitsraad bekragtig dat “taal nooit as 
struikelblok mag dien vir enige student wat geen vaardigheid 
in Afrikaans het nie of net die minimum vereiste vaardigheid 
in Engels het”. Parallelmediumonderrig – afsonderlike klasse 
in Afrikaans en Engels – is intussen uitgebrei.

Ons het in die loop van die verslagjaar besluit om jaarliks 
R150 000 toe te ken vir die ontwikkeling van isiXhosa 
in pas met ons verantwoordelikheid om dié taal op 
oordeelkundige wyse as akademiese taal én taal van sosiale 
omgang te bevorder. Hierdie toekenning is bo en behalwe 
die belangrike werk wat die US reeds doen om isiXhosa 
te bevorder. Ons Departement Afrikatale het byvoorbeeld 
die afgelope dekade meer PhD’s as enige ander Suid-
Afrikaanse universiteit opgelewer.

’n Innoverende instansie van uitnemendheid

Om ons momentum van uitnemendheid te behou is ’n 
strategiese prioriteit vir die US, en om meer innoverend 
te wees ’n oorhoofse doelstelling. Die US vaar uitstekend 
hiermee, soos wat ons navorsing- en onderrigsuksesse 
toon. 

Jaar na jaar:
 ` word die US as die mees navorsingsproduktiewe 

universiteit in Suid-Afrika aangewys;
 ` registreer die US die meeste patente in die land;
 ` is die US ’n voorkeurvennoot in plaaslike en 

internasionale navorsingskontrakte;
 ` handhaaf die US ’n eerstejaarsbehoud- en algehele 

studentesuksessyfer van meer as 85%; en
 ` oortref die US talle rekords met die getal kwalifikasies 

wat die instansie toeken.

In hierdie verband was 2015 geen uitsondering nie, soos 
wat my kollegas se verslae elders in hierdie Jaarverslag ook 
aandui.

Te danke aan hierdie volgehoue prestasie:
 ` slaan werkgewers US-kwalifikasies hoog aan en verdien 

ons gegradueerdes volgens ’n opname gemiddeld die 
hoogste aanvangsalarisse van alle afgestudeerdes in 
Suid-Afrika; en

 ` verskyn die US hoog op ’n aantal gesaghebbende 
ranglyste van die beste universiteite wêreldwyd. 
Hoewel hierdie ‘meetinstrumente’ in sekere opsigte 
problematies kan wees, het dit die globale akademiese 
‘geldeenheid’ van ons era geword en dui dit tog 

daarop dat die US inderdaad ’n wêreldklasinstelling is 
wat met die beste ter wêreld kan meeding.

Samelewingsimpak vir ’n beter toekoms

Die US streef daarna om sy positiewe impak op die 
samelewing te vergroot. Dít is een van die drie oorhoofse 
strategiese prioriteite in ons IVS waarmee ons ’n beter 
toekoms vir almal wil help skep.

Naas navorsing sowel as onderrig en leer, is 
gemeenskapsinteraksie reeds etlike jare ’n derde, gelyke 
kernaktiwiteit aan die US. In 2015 het die klem van 
“gemeenskapsinteraksie” na “sosiale impak” verskuif. Dié 
verskuiwing beklemtoon dat dit oor méér as wisselwerking 
gaan; dat die Universiteit daarna streef om ’n tasbare verskil 
in mense se lewens te maak. Lees meer hieroor in die 
verslag van die Viserektor (Sosiale Impak, Transformasie 
en Personeel) op bladsy 53. Die nuwe titel van hierdie 
portefeulje weerspieël dan ook dié verandering.

Enkele treffende voorbeelde van die US se sosiale impak 
gedurende 2015 sluit die volgende in:
 ` Gedurende die skoolvakansies het meer as 1 000 

leerders en onderwysers van die Wes- en Noord-
Kaap opleidingsessies deur die Sentrum vir Pedagogie 
(SUNSEP) in ons Fakulteit Opvoedkunde bygewoon 
om skoolprestasie te verbeter – met groot sukses.

 ` Die Regshulpkliniek van die US het geslaag in sy 
aansoek by die hooggeregshof om die tersydestelling 
van loonbeslagleggingsbevele wat mikroleners teen 
plaaswerkers, skoonmakers en sekerheidswagte 
bekom het. Dit hou nasionale implikasies in vir 
lae-inkomstegroepe, wat dikwels deur gewetenlose 
sakepraktyke uitgebuit word.

 ` Wat uitkontraktering betref, het die US teen die einde 
van die jaar ’n ooreenkoms met werkers en studente 
bereik om die beginsel van menswaardigheid te 
handhaaf. Benewens bepaalde finansiële ondernemings, 
behels dit ook ’n moratorium op alle nuwe vorme van 
uitkontraktering sowel as ’n proses vir die beoordeling 
van lewensvatbare kontraktering.

Sistemiese volhoubaarheid

Die versekering van sistemiese volhoubaarheid is ’n verdere 
fokus in die Universiteit se IVS. Histories verseker die 
Universiteit se sterk stelsels en prosesse ’n aansienlike 
mate van bestendigheid op institusionele vlak. ’n Wye 
verskeidenheid faktore wat die volhoubaarheid van die 
instelling raak, moet egter voortdurend aandag ontvang om 
toe te sien dat die Universiteit daartoe in staat bly om sy 
belanghebbendes te bedien. Dit sluit die instandhouding 
en uitbreiding van fisiese fasiliteite in. Meer besonderhede 
hieroor word elders in hierdie Jaarverslag verstrek. ’n 
Enkele ander aspek word hieronder uitgelig.



25

Omgewingsvolhoubaarheid 
Die US se Groen Sakeplan is in 2015 opgestel, en bevat 
’n doeltreffendheidsplan met oogmerke en tydlyne 
vir verskeie aspekte van omgewingsvolhoubaarheid. 
Danksy goeie vordering met die herontwerp en 
inwerkingstelling van afvalstelsels kon ons ’n vullissortering- 
en vullisherwinningskoers van onderskeidelik 100% en 
80% op ons kampusse bewerkstellig. Op die gebied van 
energie, water en groen bouwerk sowel as biodiversiteit 
en landskappe het ons eweneens beduidend gevorder. 
Toerusting en rekenaars ontvang steeds aandag, terwyl 
reis en vervoer as deel van die huidige hersiening van die 
Universiteit se Mobiliteitsplan aan bod sal kom.

Internasionalisasie

Die wêreld word al hoe meer geïntegreer. Daarom is 
dit belangrik dat rolspelers in die hoëronderwyssektor 
sterk netwerke bou en aan wedersyds voordelige 
samewerkingsprojekte deelneem.

Studentemobiliteit, synde een aspek van internasionalisasie, 
is deurslaggewend, want dit skep by ons studente begrip 
vir diegene buite hulle eie samelewing. Die US het in 
2015 altesaam 4 117 internasionale studente van meer 
as 100 lande gehad, van wie 60% van die res van Afrika 
kom. Internasionale studente het 15% van ons algehele 
studentekorps uitgemaak – dubbel die nasionale gemiddeld 
van 7,5%.

Internasionalisasie gaan egter oor veel meer as 
studentemobiliteit. Dit behels ook om ’n internasionale, 
interkulturele of wêrelddimensie by die doel, funksies of 
lewering van naskoolse onderrig in te sluit. Dít word al hoe 
belangriker namate globalisasie die vraag na gegradueerdes 
met internasionale bevoegdhede verhoog, gevorderde 
navorsing toenemende internasionale samewerking vereis, 
en die gebruik van inligtings- en kommunikasietegnologie 
nasionale grense laat vervaag.

In pas hiermee het die US ’n nuwe topbestuurspos, 
naamlik dié van Viserektor (Strategiese Inisiatiewe en 
Internasionalisasie), geskep. Dié pos, wat in 2016 gevul 
sal word, sal die US sy uitwaartsgerigte momentum help 
versterk en versnel.

Die US was in die verslagjaar ook stigterslid van die 
Afrika-navorsingsuniversiteitsalliansie (ARUA), wat in 
Dakar bekend gestel is. Die mikpunt hiermee is om Afrika-
navorsingsuitnemendheid uit te bou as ’n noodsaaklike 
vereiste om self die vasteland te ontwikkel. Dit is die 
jongste van die US se vele Afrika-vennootskappe en Afrika-
gerigte inisiatiewe.

Daarbenewens neem die US deel aan verskeie Afrika-
konsortiums wat belangrike navorsingstemas in verband 
met ontwikkeling op ons vasteland bevorder. Die 

belangrikste en aktiefste hiervan is PeriPeri U, AIMS, 
PANGeA, TRECCAfrica en die NEPAD-inisiatiewe vir 
water en bio-energie. Die navorsingsgebiede van hierdie 
konsortiums wissel van ramprisikovermindering tot 
volhoubare ontwikkeling.

Positiewe stukrag vir die toekoms

Die jaar 2015 was beslis nie maklik nie, en spanning 
het soms hoog geloop. Tog was die US deel van 
waterskeidingsontwikkelings wat nie die land óf die 
Universiteit onveranderd, of een van ons onaangeraak, 
gelaat het nie.

’n Oomblik wat vir my persoonlik uitstaan, is die 
geskiedkundige byeenkoms op 23 Oktober op die kruising 
van Merrimanlaan en Ryneveldstraat. Aan die einde van ’n 
onstuimige week landwyd het verteenwoordigers van die 
Universiteitsbestuur en sowat 2 000 betogers (hoofsaaklik 
studente) uiteindelik van aangesig tot aangesig ontmoet en 
eenstemmigheid oor knelpunte bereik.

Die plek van hierdie byeenkoms was baie simbolies – in die 
middel van ’n gebied wat voorheen as Die Vlakte bekend 
was. Hier is bruin gesinne in die sestigerjare ingevolge die 
Groepsgebiedewet onder dwang verwyder. Hierdie plek 
van historiese vernedering het nou die plek van voorlopige 
versoening tussen gemarginaliseerde studente en die 
bestuur van hulle universiteit geword.

Aan die begin van die nuwe millennium het die US hom 
tot herstel en ontwikkeling verbind. In pas daarmee het 
ek in my inhuldigingsrede die stigting aangekondig van ’n 
beursfonds vir die kinders en kleinkinders van diegene wat 
uit Die Vlakte verwyder is. Ek doen graag verslag dat die 
eerste vyf Vlakte-beurse intussen toegeken is. ’n Verdere 
tien nasate van Vlakte-gesinne is boonop met beurse uit 
ander US-bronne bygestaan, en eksterne skenkers het ook 
beduidend tot beurse bygedra.

Baie van ons personeellede en studente het ’n kernrol 
vervul om te verseker dat die protesoptrede op die US se 
kampusse meestal vreedsaam verloop het, wat ’n positiewe 
stukrag vir die toekoms voorsien.

Ek is nederig trots op wat ons in 2015 aan die US bereik 
het, en opgewonde oor ons toekomsvooruitsigte. Ons dink 
nuut en anders oor ’n hele klomp sake, natuurlik alles binne 
die raamwerk van die akademie en die demokrasie. Ons 
moet saam vorentoe beweeg deur dit wat verkeerd is, reg 
te stel, en dit wat reg is, te vier. Ek waardeer almal se harde 
en volgehoue werk om die US vorentoe te neem.

PROF WIM DE VILLIERS
Rektor en Visekanselier



26

Ministeriële inskrywings- en effektiwiteitsteikens vir 2019 en die Universiteit Stellenbosch (US) se 
prestasie, 2013–2015

 Ministeriële teiken US in 2013 US in 2014 US in 2015

Koppetelling
27 510 in 2012 moet vermeerder tot 30 809 in 
2019, ’n jaarlikse verhoging van 1,6% tussen 2012 
en 2019

27 418 28 869 29 613

Voltyds-ekwivalente studente 22 193 in 2012 moet tot 25 330 in 2019 vermeerder 21 803 22 476 23 128

Befondste onderriginseteenheid 
(geweegde voltydsekwivalent)

77 965 in 2021/22 (die befondste onderriginsetdeel 
sal van 5,38% in 2015/16 na 5,33% in 2021/22 
verander)

69 049 71 639 73 615

Voorgraadse nuweling-eerstejaars 5 230 in 2019, ’n gemiddelde jaarlikse verhoging 
van 4,1% vanaf 3 936 in 2012 4 553 5 161 5 285 

Breë studierigtings %     

Wetenskap, ingenieurswese en 
tegnologie 52% in 2019 48,0 48,2 48,7

Besigheid en bestuur 22% in 2019 21,2 21,5 21,1

Opvoedkunde 5% in 2019 5,9 5,8 5,3

Geesteswetenskappe 21% in 2019 24,9 24,4 24,9

Studievlakke %     

Voorgraads 63% in 2019 61,5 61,5 62,5

Nagraads voor magister 12,9% in 2019 13,6 13,9 12,8

Magister 16,6% in 2019 17,2 16,5 16,6

Doktoraal 4,7% in 2019 5,0 5,0 5,2

Geleentheidstudente 2,8% in 2019 2,7 3,0 2,9

Totale aantal gegradueerdes Moet van 7 681 in 2012 vermeerder tot 8 130 in 
2019 7 529 7 570 7 816

Gegradueerdes in skaars vaardighede      

Ingenieurswese 455 in 2019 434 487 507

Lewens- en fisiese wetenskappe 404 in 2019 441 447 444

Diere- en menslike 
gesondheidswetenskappe 438 in 2019 319 336 403

Aanvanklike onderwyseronderrig 355 in 2019 437 444 428

Gegradueerdes op verskillende vlakke     

Nagraads voor magister 2 706 in 2019 2 471 2 605 2 629

Navorsingsmagister 867 in 2019 841 883 927

Doktoraal 231 in 2019 225 234 267

Teiken vir sukseskoers % 84% in 2019 85,9 85,1 86,7

Interpretasie van ons prestasie teenoor die ministeriële teikens vir 2019

Hierdie tabel toon hoe die Universiteit Stellenbosch in 2013, 2014 en 2015 gevaar het gemeet aan die inskrywings- en 
effektiwiteitsteikens vir 2019 wat die Minister van Hoër Onderwys en Opleiding met die Universiteit ooreengekom het. 
Hierdie statistiek word jaarliks uit HEMIS (Higher Education Management Information System) onttrek en aan die Departement 
van Hoër Onderwys en Opleiding gelewer, wat die universiteite in Suid-Afrika se prestasies met mekaar vergelyk. Die 
Universiteit Stellenbosch se sukseskoersprestasie van 86,7% vir 2015 oortref die ministeriële teiken van 84%.
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Monitering op pad vorentoe – strategiese bestuursaanwysers

Die Institusionele Plan bevat oorhoofse strategiese bestuursaanwysers (SBA’s) waarmee ons meet hoe ons met die 
verwesenliking van ons institusionele doelwitte vaar. Vir elk van ons Institusionele Voorneme en Strategie se prioriteite, 
temas en doelwitte word spesifieke strategiese aksies beskryf wat elke fakulteit en professionele steundiens self bepaal. Die 
volledige besonderhede word in afsonderlike inwerkingstellingsplanne vir elke verantwoordelikheidsentrum vervat. In hierdie 
planne dui die fakulteite en professionele steundiensteafdelings aan hoe hulle die doelwitte van die instelling deur middel van 
hul aksieplanne sal behaal. Al die fakulteite en professionele steundienste is gesamentlik verantwoordelik om die teikens in 
die Institusionele Plan te bereik en werk dus geïntegreerd saam volgens ons besigheidsmodel.

Ons Strategiese bestuursaanwysers

Strategiese 
prioriteit Strategiese bestuursaanwyser 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2021 

teiken

Ve
rb

re
ed

 to
eg

an
g

Persentasieaandeel van studente uit 
bruin, swart en Indiërbevolkingsgroepe 32,4 32,9 32,9 33,1 34,6 36,6 37,8 48,3

Persentasieaandeel van permanente 
personeel uit bruin, swart en 
Indiërbevolkingsgroepe 38,4 39,4 40,0 41,0 43,0 43,2 43,8 54,0

Persentasieaandeel van permanente 
vroulike personeel 52,1 52,5 53,5 54,0 54,9 55,9 56,0 60,0

Voorgraadse onderrigaanbod in Engels 
(%)   45,8 48,2 51,1 58,4 62,9 75,0

Be
ho

u 
m

om
en

tu
m

 v
an

 
ui

tn
em

en
dh

ei
d

Voorgraadse onderrigaanbod in 
Afrikaans (%)   64,3 62,3 61,9 63,9 63,4 75,0

Persentasieaandeel permanente 
gedoktoreerde onderrig- en 
navorsingspersoneel 57,5 57,0 60,5 61,3 60,8 61,8 60,6 65,0

Die verhouding geweegde 
navorsingsuitsette per voltyds-
ekwivalente onderrig- en 
navorsingspersoneellid 1,74 1,75 1,83 2,41 2,33  2,50 * 2,44

HEMIS-gebaseerde sukseskoers van 
voorgraadse en nagraadse studente (%) 83,8 83,2 83,4 84,9 85,9  85,1 86,7 85,0

Be
vo

rd
er

 im
pa

k 
op

 s
am

el
ew

in
g Die verhouding voltyds-ekwivalente 

studente, geweeg met studievlak, 
per voltyds-ekwivalente onderrig- en 
navorsingspersoneellid 25,31 25,53 25,39 25,85 24,57  25,44 * 24,00

Persentasieaandeel van derde 
geldstroom in US se totale inkomste 27,6 28,2 28,0 29,4 27,7 31,4 39,0 32,3

Persentasieaandeel van vierde 
geldstroom in US se totale inkomste 7,5 6,1 6,5 5,9 5,6 5,2 5,0 10,0

Persentasieaandeel van 
personeelvergoeding nie uit 
hoofbegroting bekostig** 34,9 38,1 36,4 36,6 38,1 35,9 39,5 45,0

*   2015 se resultate sal in 2016 gerapporteer word.
** Fondse bestaan uit beperkte en onbeperkte fondse. Die verskil tussen toekomstige beperkte en onbeperkte fondse kan die haalbaarheid van die 

2020-teiken beïnvloed. Kyk “Beskikbare fondse” onder “Oorsig van ons finansiële kapitaal”, bladsy 33.

Interpretasie van ons strategiese bestuursaanwysers

Die doel van ons strategiese bestuursaanwysers (SBA’s) is om te bepaal tot watter mate die Universiteit in ’n gegewe jaar 
sy strategiese prioriteite, temas en doelwitte, soos uiteengesit in die Institusionele Voorneme en Strategie (bladsye 8 en 9), 
verwesenlik.

Oor die afgelope sewe jaar het ons bestendig gevorder met die verruiming van toegang tot die Universiteit. Danksy die 
uitbreiding van parallelmediumonderrig en tolking, het ons Engelse onderrigaanbod van 58,4% (2014) tot 62,9% toegeneem. 
Dit het bygedra tot die 1,2% styging in studentediversiteit tot 37,8% in dieselfde tydperk. Na ’n aanvanklike afname tot 
61,9% in 2013, het die Afrikaanse onderrigaanbod verhoog tot 63,4% in 2015, wat verseker dat Afrikaanse studente die 



keuse het om in Afrikaans te studeer. Personeeldiversiteit 
(43,8%) het stelselmatig verbeter, ’n aanduiding dat die 
Universiteit se pogings vrugte afwerp in weerwil van die 
uitdagings (kyk “Verbetering van personeeldiversteit” in die 
Viserektor (Sosiale Impak, Transformasie en Personeel) se 
verslag, bladsy 53). Die persentasie vroulike permanente 
personeel het effens verbeter tot 56%, alhoewel die gelyke 
verteenwoordiging van vroue op uitvoerende bestuurs- en 
senior akademiese vlakke nog nie verwesenlik is nie.

Die Universiteit werk hard daaraan om sy momentum van 
uitnemendheid vol te hou. Die Universiteit se kapasiteit 
om nagraadse studieleiding te verskaf en publiseerbare 
navorsingsresultate te genereer hang grootliks van 
gedoktoreerde akademiese personeel af. Na ’n afname tot 
57% in 2010 het die persentasie akademiese personeel met 
doktorsgrade geklim tot ’n nuwe hoogtepunt van 61,8% 
in 2014, en het in 2015 weer gedaal tot 60,6%, moontlik 
weens die aftrede van akademiese personeel. In 2014 het 
elke voltyds-ekwivalente onderrig- en navorsingspersoneellid 
gemiddeld 2,50 geweegde navorsingsuitseteenhede 
(geakkrediteerde publikasies en magister- en doktorale 
gegradueerdes) gelewer. Dit oortref selfs die vorige 

hoogtepunt van 2,44 in 2012. Die sukseskoers van ons 
studente, met ander woorde die persentasie studente 
wat die modules waarvoor hulle geregistreer was geslaag 
het, was 85,1% in 2014, effens laer as die 2013-prestasie 
van 85,9%. (Kyk “Studentesukses” in die verslag van die 
Viserektor (Leer en Onderrig), bladsy 41.)

Namate die Universiteit sy rol as ’n verantwoordelike 
korporatiewe burger uitleef, bevorder hy sy impak op die 
samelewing deur geïntegreerde beplanning vir finansiële en 
omgewingsvolhoubaarheid. Met elke voltyds-ekwivalente 
onderrig- en navorsingsperoneellid wat ’n gemiddelde 
van 24,44 geweegde voltyds-ekwivalente studente 
bedien, handhaaf die Universiteit ’n gesonde balans tussen 
koste-effektiwiteit en ’n positiewe student-ervaring. Om 
studentegelde so laag as moontlik te hou en om beurse 
aan meer studente te kan gee, slaag die Universiteit steeds 
daarin om inkomste uit ander bronne as die staatsubsidie te 
bekom. Voorbeelde van sulke bronne is kontraknavorsing, 
beleggings en kommersialisering (26%), en filantropiese 
skenkings (5%). Die persentasie personeelvergoeding uit 
hierdie bronne is 39,5%.

’n Universiteit is ’n plek 
van idees waarom daar 
gesprekvoering móét wees 
in die soeke na antwoorde 
– selfs al maak dit ons 
ongemaklik.
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29

Oorsig van ons 

FINANSIËLE KAPITAAL
Mnr Manie Lombard

Die Universiteit Stellenbosch (US) is verbind tot strategiese 
finansiële beplanning en bestuur met die oog op die 
langtermyn finansiële volhoubaarheid van die instelling. 
Hierdie strategiese finansiële beplanning vir volhoubaarheid 
word deur die bestuursmandaat vir die volgende vyf 
jaar gerig. Sedert 2014 val die sistemiese klem op die 
prioriteite van die Institusionele Voorneme en Strategie vir 
2013–2018. Hiervolgens word die brontoedeling deur drie 
strategiese prioriteite en die gepaardgaande doelwitte as 
dryfvere vir volhoubaarheid gerig, naamlik verbreding van 
toegang, behoud van die momentum van uitnemendheid en 
bevordering van die impak op die samelewing.

Die Universiteit het daarin 
geslaag om die 2015 finansiële 
jaar suksesvol af te sluit te 
midde van verskeie faktore wat 
gelei het tot finansiële uitdagings 
wat die hoof gebied moes word. 

Hierdie faktore sluit in die studenteprotes oor 
studentegelde en toeganklikheid, protes deur werkers 
van uitgekontrakteerde dienste oor diensvoordele, 
volatiliteit van internasionale ekonomieë en die impak 
daarvan op wisselkoerse, druk op ons derde- en 
vierdegeldstroominkomste en die huidige stand van die 
Suid-Afrikaanse ekonomie. Die effek hiervan is reeds in die 
2015 resultate sigbaar en veral in die afplatting van groei in 
derdegeldstroom-inkomste. 

Die begrotingsproses aan die einde van 2015 ten opsigte 
van 2016 is deur die landswye optogte en besettings as deel 
van die #FeesMustFall-veldtog gekenmerk, wat gelei het 
tot ’n aankondiging van President Zuma dat daar vir 2016 
’n 0% toename in studiegeld- en huisvestingsgelde sal wees 
(teenoor die US se begrote aanpassings van 11,5%). Dit het 
nog nie ’n wesenlike impak op die 2015 resultate gehad nie 

buiten die bykomende koste wat in verband met die proteste 
vir onder andere bykomende sekuriteit aangegaan is.

Die begrote tekort vir 2016 as gevolg van die 0% 
toename in studie- en huisvestingsgelde vir die hoof- en 
huisvestingsbegroting beloop onderskeidelik R85,3 miljoen 
en R28,2 miljoen, dus ’n totale tekort van R113,5 miljoen. 
Kort na die aankondiging is alle universiteite versoek 
om ’n opgawe van hul tekorte, as gevolg van hierdie 
aankondiging, aan die Departement van Hoër Onderwys 
en Opleiding (DHOO) deur te gee om te kon bepaal 
watter bydrae hulle tot die universiteite se tekorte kan 
maak. Die US het ’n bydrae van R79,2 miljoen ontvang. 
Die res van die tekort op die hoofbegroting is befonds 
vanuit die Raad se diskresionêre fondse (R15,2 miljoen), 
besnoeiing van R10 miljoen op nuwe institusionele 
uitgawes wat vanaf 2016 vir die sentrale befondsing 
van sekere vergoedingsvoordele voorsien is en die 
balans van die tekort op die huisvestingsbegroting vanuit 
huisvestingreserwes. Hierdie was ’n eenmalige toekenning 
as deel van die subsidiebloktoekenning. Daar is tans nog 
baie onsekerheid oor 2017 se subsidietoekennings. Die 
druk op hierdie geldstroom asook die gevolglike druk op 
die ander geldstrome, plaas baie druk op die Universiteit se 
uitgawes en die volhoubare bekostiging daarvan. Daar sal 
die volgende paar jaar indringend institusioneeel en ook op 
fakulteitsvlak gekyk moet word na watter uitgawes die kern 
van die US se besigheid en strategieë is en wat ons dalk 
moet ophou doen.

Die vernaamste kenmerke van die 2015 verslagjaar is:
` afname in totale inkomste van 2,1% (2014: 33,6% 

toename) tot R5 033 miljoen (2014: R5 140 miljoen); 
inkomste van ’n herhalende aard, gerealiseerde wins op 
beleggings en rente en dividende uitgesluit, het egter 
vanaf 2014 met 5,7% toegeneem;

` afplatting in inkomstegroei uit privaat skenkings, 
toekennings en navorsingskontrakte wat met slegs 
4,7% (2014: 22,9%) tot R1 126 miljoen (2014: R1 075 
miljoen) gestyg het;
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` uitgawes van herhalende aard wat in 2015 met 1,9% 
(2014: 10,0% toename) tot R3 698 miljoen (2014: 
R3 629 miljoen) toegeneem het;

` ’n totale surplus van R1 317 miljoen, teenoor die 
surplus van R1 487 miljoen in 2014; 

` ’n surplus van R423 miljoen (2014: R250 miljoen) 
indien beleggingsinkomste en gerealiseerde wins op 
beleggings uitgesluit word; en

` surplus van R36 miljoen op die hoofbegroting, 
dus die Universiteit se akademiese besigheid soos 
befonds deur die subsidie en studentegelde (die 
hoofkomponente word hieronder toegelig).

Altesaam R900 miljoen van bogemelde surplus van R1 317 
miljoen is toeskryfbaar aan beperkte fondse waaroor die 
Raad nie diskresie het nie. Die res van die surplus van R418 
miljoen in onbeperkte Raadsfondse kan onder andere 
toegeskryf word aan: 

` werklike inkomste vir onder andere studentegelde 
en aansoekgelde wat meer as die begrote inkomste 
in die Universiteit se hoofbegroting is (R7,9 miljoen) 
en werklike uitgawes vir onder andere nutsdienste, 
elektrisiteitskostes, bankkostes en posgeld wat minder 
as die begrote uitgawes in die hoofbegroting is (R28,2 
miljoen), lei dus tot ’n surplus van altesaam R36,1 
miljoen op die hoofbegroting;

` faktore soos die hoër as begrote inkomste uit 
renteverdienste en gerealiseerde wins by die verkoop 
van beleggings van altesaam R499 miljoen; en

`	 konserwatiewe besteding ten opsigte van 
bedryfsuitgawes as gevolg van onsekerheid oor 
langtermyninkomsteverwagtings vir die Universiteit, 
waar die subsidieformule vir hoëronderwysinstellings 
tans hersien word.

Die 2015 finansiële resultate is verder die gevolg van onder 
andere:

` konserwatiewe, geïntegreerde begrotingsbeplanning 
binne ’n aaneenlopende sesjaar- finansiële plan, met 
inbegrip van ’n gebeurlikheidsreserwe om onvoorsiene 
gebeure te kan bestuur;

` die voortdurende herontwerp en belyning van 
bedryfsprosesse om groter kostedoeltreffendheid te 
verseker, veral op die gebied van fisiese fasiliteite; en

` die beskikbaarstelling van strategiese fondse ter 
ondersteuning van nuwe inisiatiewe wat op die 
realisering van die visie en doelwitte van die 
Universiteit gerig is.

Bogemelde finansiële 
suksesse bied ’n goeie basis 
vir voortgesette proaktiewe 
finansiële beplanning en die 
verfyning van die finansiële 
model wat die Universiteit 
se strategiese doelwitte en 
fokusgebiede dien.

Verslagdoeningstandaarde
Hierdie gekonsolideerde finansiële jaarstate vir die jaar 
geëindig 31 Desember 2015 is in ooreenstemming met die 
Regulasies vir Verslagdoening deur Hoëronderwysinstellings 
opgestel. Ingevolge artikel 41(2) van die Wet op Hoër 
Onderwys, 101 van 1997 (soos gewysig tot en met die 
Regulasies vir Verslagdoening vir Hoëronderwysinstellings 
gedateer 9 Junie 2014), is universiteite verplig om finansiële 
jaarstate aan die Departement van Hoër Onderwys 
en Opleiding voor te lê wat aan International Financial 
Reporting Standards (IFRS) voldoen. Die Universiteit 
het reeds voor die publisering van die nuwe Regulasies 
die keuse uitgeoefen om aan IFRS te voldoen, met 
oorgangsdatum op 1 Januarie 2004. 

Ingevolge artikel 4(3)(b) van die Wet op Openbare 
Oudit, 25 van 2004, kan die Ouditeur-Generaal enige 
instelling wat openbare befondsing ontvang, oudit. 
Die Ouditeur-Generaal het egter gekies om nie self 
die oudit van die Universiteit Stellenbosch uit te voer 
nie, maar het wel spesifieke bykomende opdragte wat 
aandag moet geniet, aan die Universiteit se aangestelde 
eksterne ouditeur, PricewaterhouseCoopers Geïnk., 
gegee. Hierdie bykomende opdragte sluit in die oudit van 
nakomingswetgewing wat op finansiële aangeleenthede, 
finansiële bestuur en ander verwante aangeleenthede 
van toepassing is, asook die oudit van prestasie teenoor 
voorafbepaalde doelwitte, soos deur die Universiteit en die 
Minister van Hoër Onderwys en Opleiding ooreengekom. 
Vir die oorsigsjaar was die ministeriële inskrywingsteikens 
soos aangedui in die tabel op bladsy 26, die enigste 
gekontrakteerde doelwit met die Minister van Hoër 
Onderwys en Opleiding.

Inkomste

Die samestelling van die Universiteit se inkomste per 
hoofkomponent, uitgedruk in waarde en in verhouding, 
verskyn in Tabel 1, met vergelykende syfers vir vorige jare.

Soos uit Tabel 1 blyk, het totale inkomste met 2,1% (33,6% 
toename in 2014) tot R5 033 miljoen (R5 140 miljoen in 
2014) afgeneem, terwyl inkomste van ’n herhalende aard, 
gerealiseerde wins op beleggings en rente en dividende 
uitgesluit, egter vanaf 2014 met 5,7% toegeneem het.
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Die owerheidstoekennings bestaan uit ongeoormerkte 
subsidie-inkomste en geoormerkte toekennings, waar 
die ongeoormerkte subsidie-inkomste op grond van ‘n 
berekening volgens ‘n formule van die Departement van 
Hoër Onderwys en Opleiding verdien word. Hierdie 
formule word tans hersien en daar is nog nie sekerheid 
wat die impak van die gewysigde subsidieformule op die 
Universiteit se inkomste sal wees nie. Die ongeoormerkte 
subsidie-inkomste word by die inkomste vir die 
Universiteit se hoofbegroting in berekening gebring. 
Owerheidstoekennings sluit verder ook toekennings van 
aanverwante staatsinstellings, byvoorbeeld die Nasionale 
Navorsing Stigting (NNS), in. Owerheidstoekennings 
het met 1,5% (2014: 14,5%) toegeneem. Die subsidie 
toekenning het in 2015 egter net ’n toename van 2,9% 
getoon, waar die Universiteit gedurende 2015 R11,8 
miljoen meer ontvang het (R3,5 miljoen was geoormerk vir 
die bestuur van die US se inskrywingsbeplanning binne die 
toegelate 2% grens vir goedgekeurde inskrywingsgetalle). 
Die styging in subsidie-inkomste van laer as inflasie plaas die 
Universiteit se hoofbegroting onder toenemende druk.

Privaat skenkings, toekennings en kontrakte het met 
4,7% (2014: 22,9%) tot R1 126 miljoen (2014: R1 075 
miljoen) toegeneem. Die afplatting in groei is toeskryfbaar 
aan die moeilike ekonomiese omstandighede en dus 
groter mededinging vir beskikbare navorsingsbronne. Die 
verswakking van die rand teenoor die grootste geldeenhede 
het wel ’n positiewe impak op buitelandse toekennings 
gehad, maar hierdie winste is van ’n nie-herhalende aard. ’n 
Ander bydraende faktor tot ’n afplatting in inkomste, is die 

druk waaronder akademiese personeel, wat ook vir die dryf 
van die Universiteit se navorsingspoging verantwoordelik 
is, verkeer. Verskeie fakulteite is by kritiese vlakke van 
dosent:student-verhoudings. Die pas waarteen die derde 
geldstroom oor die afgelope paar jaar gegroei het vandat 
groter fokus daarop geplaas is, is dus aan die afplat na 
volhoubare vlakke binne die huidige beskikbare hulpbronne.

Gegewe die onsekerhede rakende die ongeoormerkte 
subsidie-inkomste, is dit belangrik dat die inkomstestrome 
ten opsigte van privaat skenkings, toekennings en 
kontrakte mettertyd ’n groter bydrae tot die Universiteit 
se totale inkomste sal lewer. Die verhaling van steun- en 
institusionele koste vanaf derdegeldstroom-aktiwiteite deur 
middel van die Indirekte Kosteverhalingskoers is besig om 
verligting vir die hoofbegroting te bring.

Inkomste uit studente- en ander1 gelde het vanaf 2014 
met 14,8% toegeneem. Hierdie groei was hoofsaaklik 
die gevolg van die aanpassing in studentegelde van 9,5% 
en studentegroei bo die begrote vlakke. Die voltyds-
ekwivalente studentegroei vir voorgraadse studente 
was 4,7% (styging van 5,8% teenoor begroot) en vir 
nagraadse studente 1,1% (styging van 0,3% begroot). By 
die aanpassing van studente- en inwoningsgelde moes 
faktore soos die onlangse stygende koste van elektrisiteit, 
munisipale eiendomsbelasting en boukoste bo die normale 
verbruikersprysindeks (VPI) in ag geneem word. 

Die toename in studente- en ander gelde1 gaan ook met 
toenemende groei in die voorsiening vir onverhaalbare 
studentegelde gepaard. Hoewel uitstaande studenteskuld 

TABEL 1: GROEI EN SAMESTELLING VAN INKOMSTE, TOTAAL EN PER HOOFKOMPONENT, 2011–2015

2011 2012 Toename / 
(Afname) 

2011 / 2012 
 %

2013 Toename / 
(Afname)  

2012 / 2013 
 %

2014 Toename / 
(Afname) 

2013 / 2014 
 %

2015 Toename / 
(Afname) 

2014 / 2015 
 %

Totale inkomste van 
herhalende aard, waarvan: Rm 3 252 3 332 2,5 3 849 15,5 5 140 33,6 5 033 (2,1)

Owerheidstoekennings Rm 1 224 1 202 (1,8) 1 355 12,7 1 552 14,5 1 576 1,5 

% van inkomste % 37,6 36,1 35,2 30,2 31,3 

Studente-, inwonings- en 
ander gelde Rm 786 863 9,8 986 14,3 1 074 8,9 1 233 14,8 

% van inkomste % 24,2 25,9 25,6 20,9 24,5 

Privaat skenkings, 
toekennings en kontrakte Rm 822 845 2,8 875 3,6 1 075 22,9 1 126 4,7 

% van inkomste % 25,3 25,4 22,7 20,9 22,4 

Verkope van dienste en 
produkte Rm 67 68 1,5 79 16,2 193 144,3 182 (5,7)

% van inkomste % 2,1 2,0 2,1 3,8 3,6 

Gerealiseerde wins by 
vervreemding van beleggings Rm 136 132 (2,9) 303 129,5 947 212,5 546 (42,4)

% van inkomste % 4,2 4,0 7,9 18,4 10,8 

Rente en dividende verdien Rm 196 214 9,2 237 10,7 289 21,9 348 20,4 

% van inkomste % 6,0 6,4 6,2 5,6 6,9 

Ander Rm 21 8 (61,9) 14 75,0 10 (28,6) 22 120,0 

% van inkomste % 0,6 0,2 0,4 0,2 0,5 

1  Ander gelde sluit inwonings- en lidmaatskapgelde in, asook ander items wat teen studenterekenings gehef mag word, soos deur die 
Studentegeldekomitee goedgekeur.
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nie vinniger as studentegelde groei nie, en vir 2015 
14,5% van studente- en ander gelde gehef (2014: 14,1%) 
beloop, bly dit steeds ’n uitdaging om studenteskuld tydig 
in te vorder. Hierdie druk het ook aan die einde van 
2015 weens die #FeesMustFall-proteste en studente se 
verwagting van gratis hoër onderwys verhoog. Die US het 
sekere maatreëls in plek om die uitstaande studentegelde 
te bestuur, wat die volgende insluit: studente met 
uitstaande skuld kan onder andere nie vir ’n volgende 
studiejaar registreer nie, tensy spesiale reëlings getref 

word; studente ontvang ook nie hulle graadsertifikate voor 
uitstaande studiegelde betaal is nie; en die vestiging van ’n 
invorderingskantoor by die Universiteit gedurende 2013 
werp reeds vrugte af, tesame met verbeterde beheer oor 
metodes om verjaring van skuld te voorkom.

Die Universiteit het nie veel meer ruimte om wesenlik 
in studentetal te groei nie. Die druk op die sektor vir 
die aanpassing aan studie- en huisvestingsgelde en die 
onsekerheid rakende die regering se befondsing sal hierdie 
geldstroom in die toekoms onder baie druk plaas.

Figuur 1 toon die samestelling van die Universiteit se inkomste per hoofkomponent, asook die tersaaklike verhouding tot 
totale inkomste. Indien die gerealiseerde wins by verkoop van beleggings asook wisselkoerswinste buite berekening gelaat 
word, was daar jaar op jaar nie enige wesenlike verandering in die bydrae nie. 

Uitgawes

Die samestelling van die Universiteit se uitgawes per hoofkomponent, uitgedruk in waarde en verhouding, verskyn in Tabel 2, 
met vergelykende syfers vir vorige jare.

TABEL 2: GROEI  EN SAMESTELLING VAN UITGAWES, 2011–2015

2011 2012 Toename / 
(Afname)  

2011 / 2012 
 %

2013 Toename / 
(Afname)  

2012 / 2013 
 %

2014 Toename / 
(Afname)  

2013 / 2014 
 %

2015 Toename / 
(Afname)  

2014 / 2015 
 %

Totale uitgawes van 
herhalende aard, waarvan: Rm 2 708 3 090 14,1 3 324 8,0 3 653 10,0 3 720 1,8 

Personeelkoste Rm 1 302 1 455 11,8 1 602 10,1 1 730 8,0 1 939 12,1 

% van uitgawes % 48,1 47,1 48,2 47,4 52,1 

Waardevermindering Rm 179 200 11,7 222 11,0 241 8,6 252 4,6

% van uitgawes % 6,6 6,5 6,7 6,6 6,8 

Finansieringskoste Rm 13 14 7,7 13 (7,1) 23 75,7 17 (26,1)

% van uitgawes % 0,5 0,5 0,4 0,6 0,5 

Beurse (netto) Rm 253 270 6,7 316 17,0 338 7,0 403 19,2 

% van uitgawes % 9,3 8,7 9,5 9,3 10,8 

Huur, instandhouding en 
herstelwerk Rm 105 123 17,1 129 4,9 147 14,1 212 44,2 

% van uitgawes % 3,9 4,0 3,9 4,0 5,7 

Ander bedryfsuitgawes Rm 856 1,028 20,1 1 042 1,4 1 174 13,0 893 (23,7)

% van uitgawes % 31,6 33,3 31,3 32,1 24,1 

Ander
2015: 0,4% (R22m)
2014: 0,2% (R10m)

Gerealiseerde wins by vervreemding van beleggings
2015: 10,8% (R546m)
2014: 18,4% (R947m)

Rente en dividende verdien
2015: 6,9% (R348m)
2014: 5,6% (R289m)

Verkope van dienste en produkte
2015: 3,6% (R182m)
2014: 3,8% (R193m)Owerheidstoekennings

2015: 31,3% (R1 576m)
2014: 30,2% (R1 552m)

Privaat skenkings, toekennings en kontrakte
2015: 22,4% (R1 126m)
2014: 20,9% (R1 075m)

Studente-, inwonings en ander gelde
2015: 24,5% (R1 233m)
2014: 20,9% (R1 074m)

Figuur 1: Totale inkomste per hoofkomponent (R5 033m)
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Figuur 2 toon die samestelling van die Universiteit se 
uitgawes per hoofkomponent, met geen wesenlike verskil 
tussen tussen 2014 en 2015 nie. 

Die totale uitgawes vir 2015 het met 1,7% toegeneem 
(2014: 10,0% toename) tot R3 716 miljoen (2014: R3 653 
miljoen). Die Universiteit se voortgesette verbetering 
van begrotings- en bedryfsprosesse is op groter koste-
effektiwiteit en verbeterde dienslewering gemik. Verder 
is ’n groot komponent van uitgawes ook aan direkte 
spandering op navorsingskontrakte gekoppel, dus sal dit 
saam met inkomste wissel.

Die toename in personeelkoste van 12,1% kan onder 
andere aan ’n salarisaanpassing van 6,0% in 2014 vir 
alle personeel wat kwalifiseer, ’n gemiddelde groei van 
4,2% in die getal voltydse permanente personeel en 
die aanpassing van vergoedingsvlakke relatief tot die 
basisvergoedingsvlakke toegeskryf word.

Beursuitgawes verteenwoordig beurse wat uit sowel 
eksterne as interne bronne befonds is. Die samestelling 
daarvan is soos volg:

TABEL 3: GROEI  EN SAMESTELLING VAN BEURSE, 2011–2015

2011 2012 Toename / 
(Afname)  

2011 / 2012 
 %

2013 Toename / 
(Afname)  

2012 / 2013 
 %

2014 Toename / 
(Afname)  

2013 / 2014 
 %

2015 Toename / 
(Afname)  

2014 / 2015 
 %

Totale uitgawes van 
herhalende aard Rm 2 708 3 090 3 321 3 653 3 716 

Beurse uitbetaal Rm 921 482 14,2 531 10,2 588 10,7 659 12,1 

% van uitgawes % 15,6 15,6 16,0 16,1 17,7 

Prinsipaal Rm 253 270 6,7 316 17,0 338 7,0 403 19,2

Agent Rm 169 212 25,6 215 1,6 250 16,3 256 2,3 

Die Universiteit maak jaarliks ’n groot bydrae tot beurse 
vanuit die hoofbegroting. Vir 2015 het dit R115 miljoen 
(2014: R110,2 miljoen) beloop, en die spandering daarvan 
is ingesluit by die beurse waar ons as prinsipaal optree. 
In 2013 het die Raad ook vanuit diskresionêre fondse ’n 
bydrae van R25 miljoen oor 5 jaar van 2014 tot 2018 
gemaak vir die toekenning van werwingsbeurse. Van alle 
studente by die Universiteit ontvang 38% beurse en dit dek 
gemiddeld 76% van hulle skuld.

Beskikbare fondse

Die Universiteit Stellenbosch bestuur sy fondse om te 
verseker dat hy as ’n lopende saak sal voortbestaan. 
Fondse bestaan uit beperkte en onbeperkte fondse. 
Beperkte fondse bestaan uit bedryfs-, lenings-, skenkings- 

en vastebate-fondse met bepaalde voorwaardes vir 
aanwending. Onbeperkte fondse is daardie fondse wat die 
Raad diskresionêr kan aanwend. Binne die poel onbeperkte 
fondse is fondse wat vir spesifieke doeleindes geoormerk is 
en dus nie sonder meer vir ander doeleindes as waarvoor 
dit geoormerk is, aangewend kan word nie. ’n Voorbeeld 
hiervan is die Universiteit se Versekeringsreserwefonds 
waarvoor ‘n afsonderlike reglement bestaan wat die 
aanwending daarvan bepaal, asook die Strategiese Fonds 
van die Universiteit en die balansfondse van omgewings 
wat ooreenkomstig goedgekeurde omgewingsplanne vir 
strategiese en bedryfsdoelwitte geoormerk is. Tabel 4 
hieronder toon die groei in beskikbare fondse en lang-
termynbeleggings oor die afgelope vyf jaar.

Waardevermindering
2015: 6,8% (R252m)
2014: 6,6% (R241m)

Personeeluitgawes
2015: 52,2% (R1 939m)
2014: 47,4% (R1 730m)

Finansieringskoste
2015: 0,5% (R17m)
2014: 0,6% (R23m)

Beurse
2015: 10,8% (R403m)
2014: 9,3% (R338m)

Huur, instandhouding en herstelwerk
2015: 5,7% (R212m)
2014: 4,0% (R147m)

Other operating expenditure
2015: 24,0% (R893m)

2014: 32,1% (R1 174m)

Figuur 2: Totale uitgawes per hoofkomponent (R3 716m)
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Tabel 5 toon die samestelling van die Universiteit se fondse 
asook die persentasie wat ongeoormerkte reserwes (dus 
beskikbaar vir aanwending deur die Raad) van totale 
inkomste uitmaak.

Ingesluit by geoormerkte reserwes, is R297 miljoen wat die 
Raad gedurende 2014 vir instandhoudingsagterstande en 
strategiese opratting van die Universiteit se fisiese geriewe 
geoormerk het. Op 30 November 2015 het die Raad ook 
R15,2 miljoen bewillig vir die bekostiging van die tekort op 
die 2016-begroting as gevolg van die 0% toename in studie- 
en huisvestingsgelde.

Die Universiteit se beskikbare fondse en netto batewaarde 
het toegeneem en is finansieel gesond, maar daar is 
ook bepaalde risiko’s wat in ag geneem moet word. 
Van die belangrikste risiko’s wat geïdentifiseer is, is die 
onbekende uitwerking wat die verwagte verandering in die 
subsidieformule op die Universiteit se eerste geldstroom sal 
hê, die impak van die swak globale ekonomiese toestande 
op inkomste uit skenkings en navorsingskontrakte, asook 
studente se vermoë om rekeningverpligtings na te kom. 
Die Universiteit sal hierdie uitdagings deur sy strategiese 
benadering tot finansiële beplanning en bestuur aanpak.

Likiditeit

Deursigtige likiditeitsrisikobestuur impliseer die handhawing 
van voldoende kontant en bemarkbare sekuriteite, asook 
die beskikbaarheid van kredietfasiliteite. 

Die verhouding bedryfsbates tot bedryfslaste was soos volg:

               2015               2014

               R000            R000

Bedryfsbates            943 660          808 313

Bedryfslaste   822 669 706 645

Verhouding bedryfsbates  
tot bedryfslaste

1,15 1,14

Kontantbeleggings wat R337 miljoen (2014: R245 miljoen) 
beloop, is ook by langtermynbeleggings ingesluit. Die 
Universiteit is in staat om langtermynbeleggings op kort 
kennisgewing te realiseer om moontlike likiditeitsrisiko’s te 
dek.

MNR MANIE LOMBARD
Hoofdirekteur: Finansies

TABEL 4: GROEI IN BESKIKBARE FONDSE EN LANGTERMYNBELEGGINGS, 2011–2015

2011 2012 Toename / 
(Afname)  

2011 / 2012 
 %

2013 Toename / 
(Afname)   

2012 / 2013 
 %

2014 Toename / 
(Afname)  

2013 / 2014 
 %

2015 Toename / 
(Afname)   

2014 / 2015 
 %

Fondse beskikbaar: Rm 7 711 8 344 8,2 9 639 15,5 10 636 10,3 12 171 14,4 

Langtermyn beleggings Rm 3 492 4 930 41,2 6 067 23,1 6 631 9,3 7 684 15,9 

as % van fondse beskikbaar % 45,3 59,1 62,9 62,3 63,1 

TABEL 5: SAMESTELLING VAN BESKIKBARE FONDSE EN LANGTERMYNBELEGGINGS, 2011–2015

2011 2012 Toename / 
(Afname)  

2011 / 2012 
 %

2013 Toename / 
(Afname)  

2012 / 2013 
 %

2014 Toename / 
(Afname)  

2013 / 2014 
 %

2015 Toename / 
(Afname)  

2014 / 2015 
 %

Totale inkomste Rm 3 252 3 332 3 849 5 140 5 033 

Beperkte fondse Rm 4 399 4 963 12,8 5 856 18,0 6 792 16,0 7 972 17,4 

Onbeperkte fondse Rm 867 1 032 19,0 1 243 20,4 1 287 3,5 1 663 29,2 

     Geoormerkte reserwes Rm 495 515 4,0 836 62,3 1 060 26,8 1 240 17,0 

     Ongeoormerkte reserwes Rm 372 517 39,0 406 (21,5) 227 (44,1) 423 86,3 

Totale fondse teen 
markwaarde beskikbaar Rm 5 266 5 995 13,8 7 099 18,4 8 079 13,8 9 635 19,3 

Ongeoormerkte reserwes as 
% van totale inkomste % 11,4 15,5 10,6 4,4 8,4
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Die Bedryfshoof staan aan die stuur van ’n multidimensionele 
verantwoordelikheidsentrum wat dwarsliggend in ’n matriksorganisasiestruktuur 
deur die hele Universiteit gerig is op waardeskepping en -toevoeging vir die 
bedryf van die Universiteit Stellenbosch (US). 

Verslag van die 

BEDRYFSHOOF
Prof Leopoldt van Huyssteen

Alle werksaamhede in die verantwoordelikheidsentrum van 
Bedryf en Finansies – van die voorsiening van indrukwekkende 
fisiese infrastruktuur tot verantwoordbare bedryfspraktyke, 
’n volhoubare begroting en die kommersialisering van 
intellektuele eiendom – is toekomsgerig en daarop afgestem 
om die US ’n gerekende kennisvennoot en veral ’n sistemies 
volhoubare instelling te maak. 

As instaatsteller van die meeste US-kampusbedrywighede, 
speel dié verantwoordelikheidsentrum ’n strategies 
beduidende rol om die Universiteit sy prioriteite van ’n 
groter samelewingsimpak en volgehoue uitnemendheid te 
help verwesenlik.

Gedurende 2015 het die bedryfsomgewing die volgende 
vordering in die strewe na sy strategiese doelwitte gemaak.

Die opskerping van sakeprosesse en 
fondswerwing vir finansiële volhoubaarheid

Begroting en beplanning vir ’n volhoubare finansiële 
toekoms
Danksy oordeelkundige begroting en finansiële beplanning 
deur die Afdeling Finansies die afgelope jaar, strook die 
US se begroting vir 2016 tot 2021 met die instelling se 
geïntegreerde strategiese beplanning. Beweegruimte van 
sowat R26 miljoen is boonop geskep deur die voortsetting 
van die indirekte kosteverhalingskoers, waardeur die 
Universiteit die indirekte koste van ekstern-gefinansierde 
projekte van sy kliënte verhaal. Begrotingstoekennings 
begin skep algaande ruimte vir beter student/dosent-
getalsverhoudinge in sommige fakulteite, sowel as 
vir die verligting van die werklas op professionele 
ondersteuningsdienste.

Al is die US volgens onlangse studies deur Universiteite 
Suid-Afrika nié onder die land se duurste universiteite nie, 
is beursondersteuning vir US-studente verder verdiep én 
verbreed: 

Beursondersteuning 2000 2014 2015

Persentasie studente bygestaan 19% 24% 24%

Persentasie vereffening 
van begunstigdes se 
studenterekeninge

47% 76% 78%

Totale besteding aan beurse in 2015 was net meer as 
R650 miljoen. Totale studenteskuld vir geregistreerde én 
niegeregistreerde studente, wat teen die einde van die 
verslagjaar R178,4 beloop het, bly sedert 2007 op ongeveer 
18% van totale jaarlikse studente- en verblyfgelde gehef.

Doeltreffende sakeprosesse verseker integriteit
Wat finansiële bestuur betref, word die finansiëlestelsel-
implementeringsprojek (Kuali) beplan en is ’n 
volledige leemte- en prosesontleding aan die gang. 
Skuldinvorderingsprosesse word ook verder uitgebrei 
om nie net uitstaande studentegelde nie, maar ook 
studentelenings en handelsdebiteure in te sluit. 
Daarbenewens is US-risikobestuursprosesse in oorleg 
met Deloitte hersien. ’n Risikobestuursbeleid is opgestel 
en goedgekeur, op grond waarvan ’n geïntegreerde 
gerusstellingsplan ontwikkel sal word. Ná bywerking en 
deurlopende verbetering oor ’n hele aantal jaar beskik 
die US nou oor ’n volwasse risikobestuurstelsel wat 
deur die hele instelling veranker is (kyk “Verslag insake 
Risikoblootstelling, -beoordeling en -bestuur”, bladsy 59).
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Die US het ’n aantal meganismes om die integriteit van 
sy sakeprosesse en finansiële inligting te verseker. Groter 
bewusmaking van die eksterne etieknoodlyn op die US-
webblad werp byvoorbeeld vrugte af. Verskillende US-
belangegroepe maak nou doeltreffend gebruik van dié 
lyn, wat deur Deloitte bedryf word, om enige moontlike 
interne ongerymdhede aan te meld. Ander meganismes 
sluit in die Oudit- en Risikokomitee van die Raad, onder 
wie se wakende oog die jaarlikse interne ouditprogram 
en gehalteversekering plaasvind, die Finansieskomitee, 
en eksterne ouditering. Die kantoor van die Bedryfshoof 
streef ook na voldoening aan King III- en ander 
verslagdoeningsvereistes, waaronder die vereistes wat 
bepaald op hoëronderwysinstellings betrekking het.

Voorsiening, instandhouding en vernuwing van 
funksionele, volhoubare fasiliteite

Die Afdeling Fasiliteitsbestuur is steeds aktief betrokke 
by die skep van doeltreffende nuwe fasiliteite en die 
instandhouding en opknapping van verouderdes.

Werkspesifikasies word gekenmerk deur moderne 
afwerkings, pasgemaakte meubels en toerusting sowel as 
‘groen’ elemente om aan die vereistes van 21ste-eeuse hoër 
onderwys te voldoen. ’n Goeie voorbeeld hiervan is die 
nuwe Informasietegnologie-gebou wat in Augustus voltooi 
is. Alle IT-departemente, waaronder die inbelsentrum, werk 
nou vanuit dié gebou met sy energiedoeltreffende en ‘groen’ 
kenmerke en moderne interieur.

Die Kampusvernuwingsprojek beoog om tot en met 
2021 die US se instandhoudingsagterstand, ’n knelpunt vir 
universiteite wêreldwyd, so ver moontlik in te haal. In 2015 

is R52 miljoen van die algehele projekbegroting van R2,23 
miljard beskikbaar gestel om fakulteite en departemente 
se behoeftes en prioriteite te bepaal en aanvaarbare 
konsepontwerpe voor te lê. (Kyk "Fasiliteitsprojekte"-tabel 
hieronder.)

Werk aan die brandbeskadigde lesingsaalblok van die Van 
der Sterr-gebou het reeds begin. Die herboude lesingsale 
sal in Januarie 2017 gereed wees, en die res van die gebou 
in Mei 2017. ’n Omvattende plan word tans opgestel vir 
die algemene opknapping van ander onderrigruimtes oor 
die volgende vyf jaar. Hoofprioriteite sluit in die Chemie-
eerstejaarslesingsale, wat in Junie 2016 aan die beurt kom. 
Bykomende ruimte in die gebou van Lettere en Sosiale 
Wetenskappe word tans deur verdigting op die derde 
tot sesde verdieping geskep. Die bouprogram sal daarvan 
afhang of departemente verskuif kan word om konstruksie 
moontlik te maak. ’n Verdere voorrangsaak is die installering 
van koordlose internettoegang (Wi-Fi) in lesingsale, wat 
stelselmatig as deel van die IKT-projek geskied.

Op sportgebied word diensverskaffers tans vir die 
dringendste projekte aangestel, waaronder die opknapping 
van sportvelde, kleedkamers en klubhuisgeriewe, die 
inrigting van ’n sportkoshuis, en die installering van 
spreiligte. Projekbeplanning is reeds aan die gang, en werk 
sal in die loop van 2016 begin én voltooi word.

Wat verblyfgeriewe betref, vorder die beplanning van 
die nuwe koshuis en PSO-naaf tussen Wilgenhof en 
Monica goed. Die geboue, wat met finansiering van die 
Departement van Hoër Onderwys en Opleiding opgerig 
sal word, word in Januarie 2018 in gebruik geneem.

Fasiliteitprojekte Verwagte aanvang van bouwerk

Ingenieurswese-kompleks Mei 2016

Biblioteekopknapping, Tygerbergkampus Junie 2016

HB Thom-teater, Dramagebou en kleinteater Julie 2016

Nuwe lesingsale en kantooruitbreiding, Bellvilleparkkampus Tweede semester 2016

Navorsingsfasiliteit, Fisan-gebou, Tygerbergkampus Maart 2017

Beskrywing van Fasiliteitsbestuurprestasie 2014 2015

Getal instandhoudingsversoeke voltooi 45 959 47 290

Getal klein kapitaalprojekte voltooi 424 668

Besteding aan gebou-instandhouding R178 m R215 m

Besteding aan voltooide kapitaalprojekte R343 m R440 m

Hoeveelheid afval na opvulterrein* 616 ton 433 ton

Hoeveelheid kosafval vir kompos of vlieglarweprodukte gebruik* 130 ton 65 ton

Hoeveelheid afvalherwinning (glas, papier, karton, plastiek)* 672 ton 534 ton

Aantal keer wat mobiele fasiliteitstoepassing gebruik is 194 3 354

*   Kyk "Die strewe na omgewingsvolhoubaarheid", bladsy 38.
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Om personeel en studente te help om op kampus 
reg te kom, is weergawe 2 van die US se mobiele 
fasiliteitstoepassing (app) teen die einde van Mei bekend 
gestel. Die toepassing bied nou ’n navigasiefunksie 
tussen Stellenbosch-kampusfasiliteite, aanwysings na 
Wi-Fi-kuberkolle op kampus, sowel as toegang tot 
eksamenroosters en aanwysings na eksamenlokale.

Die vernaamste fasiliteitsrisiko’s en -uitdagings was 
beurtkrag en kampussekuriteit. Hoewel die US in 2008 
begin het om kragopwekkers te installeer, het die 
behoeftes van die Stellenbosch-kampus dermate verander 
dat bykomende opwekkers, ononderbroke kragtoevoer en 
beligting nodig was om werksaamhede doeltreffend voort 
te sit. Die onvoorsiene koste om opwekkers te huur en 
diesel aan te koop, was R8,87 miljoen.

Op sekuriteitsgebied was algehele kampusmisdaadsyfers 
in 2015 laer as in 2014, grotendeels danksy die US se 
voltydse sekuriteitsdienste, kringtelevisiemonitering en 
bewusmakingsveldtogte. Die merkbare toename in 
straatroof oor die afgelope twee jaar is sedert April 
2015 goed in bedwang gebring, onder meer deur ’n 
mobiele aksie-eenheid en misdaadfluitjies. Ondanks ’n 
toename in inhegtenisnemings, bly die ondoeltreffende 
vervolging van verdagtes deur die strafregstelsel egter 
kommerwekkend. Daarom sal die Kampussekuriteitsdiens 
voortaan ’n ondersoekbeampte beskikbaar stel, wat 
in oorleg met die polisie sal werk. Ook te midde 
van studente-aktivisme en ander protesaksie op 
kampus het die Kampussekuriteitsdiens se proaktiewe 
gebeurlikheidsbestuur daartoe bygedra dat daaglikse 
bedrywighede kon voortgaan en betyds vir die 
gradeplegtigheid in Desember afgehandel kon word, en het 
sodoende gekeer dat die akademiese projek skade ly.

Gestroomlynde Maties Sport lewer goeie resultate
Na die goedkeuring van die strategiese sportraamwerk, 
gevolg deur die aanvaarding van die sportsakeplan vir 2015 
tot 2019, stem alle kernrolspelers nou saam oor US-
sportprioriteite. Die sakeplan word deur ’n weldeurdagte 
finansiële raamwerk gerugsteun om voortgesette 
volhoubaarheid te verseker. Sportbedrywighede is verder 
gestroomlyn deur die skep van vyf bedryfseenhede. 
Die Eenheid Hoëprestasiesport beoog om wenners in 
span- én individuele sport op te lewer en terselfdertyd 
die akademiese sukses van studente-atlete te fasiliteer. 
Die Sentrum vir Menslike Prestasiewetenskappe 
fasiliteer navorsing, akademiese samewerking, en 
tegnologiegebruik in sportafrigting en -oefening. Die 
Eenheid Rekreasie en Aktiewe Lewenstyl wil deelname 
aan ontspanningsprogramme teen 2019 met 50% verhoog, 
en skep ook nuwe geleenthede vir sosiale impak. Die 
Eenheid Geleenthede en Kommunikasie streef daarna om 
die US as ’n bestemming vir topklas-sportgeleenthede 
te vestig, terwyl die Maties Gimnasium fasiliteite aan 
hoëprestasieatlete sowel as studente en lede van die 
publiek voorsien.

Hierdie doeltreffender bedryfstruktuur werp reeds 
vrugte af. Altesaam 70% van US-sportsoorte het hulle 
vasgestelde prestasiemikpunte vir die eerste jaar van hulle 
driejaarplanne bereik of oorskry. Die Maties Parasportklub 
het drie wêreldkampioene en Maties Atletiek een 
studentewêreldkampioen opgelewer. Maties Fietsry, 
Pluimbal, Swem en Sewesrugby het hulle onderskeie 
USSA- (Universiteitsport Suid-Afrika-) toernooie gewen, 
en Maties Netbal het die Varsity-seisoen as naaswenners 
afgesluit.

Die Maties Parasportklub spog 
met drie wêreldkampioene 
en Maties Atletiek het een 
studentewêreldkampioen  
opgelewer.
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Die kommersialisering van intellektuele 
eiendom en die skep van sakegeleenthede
Die US-maatskappy Innovus is verantwoordelik vir 
tegnologieoordrag, entrepreneursteun en -ontwikkeling 
sowel as innovasie aan die Universiteit. Onder leiding 
van dié maatskappy word die US se innovasieportefeulje 
en intellektuele eiendom deur patentering, lisensiëring 
en die stigting van afwentelmaatskappye beskerm en 
gekommersialieer.

Vier nuwe tegnologie-beginnermaatskappye is in die 
verslagjaar onder leiding van Innovus tot stand gebring. 
Daarbenewens het Custos, ’n betreklik nuwe US-
afwentelmaatskappy, uitmuntend presteer deur tweede 
te eindig by die Google Pitch Fest in Switserland. Die 
LaunchLab, waar entrepreneurs soos Custos hulle eerste 
treë as beginnermaatskappye gee, het in Mei 2015 amptelik 
die Nedbank Universiteit Stellenbosch LaunchLab geword 
met die opening van ’n veel groter fasiliteit met meer 
ruimte, ontwikkelingsgeleenthede en mentorskap vir 
entrepreneurs met die ondersteuning van Nedbank en die 
Departement van Handel en Nywerheid.

Altesaam 23 lisensieooreenkomste is vir US-tegnologieë 
gefasiliteer, wat nege omvattende lisensies insluit. Wyngis 
wat deur US-navorsers ontwikkel is, het nogmaals 
uitstekende resultate opgelewer en vir ’n beduidende 
gedeelte van die lisensie-inkomste gesorg. Ander groot 
bydraes tot lisensie-inkomste was InductEx-sagteware, 
wat deur ’n aantal maatskappye wêreldwyd gelisensieer is, 
sowel as die CIPLA-gelisensieerde probiotika Entiro. Die 
kubussatellietprojek het weereens puik gevaar, en so ook 
die US se graanvariëteite.

’n Merkwaardige 58 nuwe uitvindings is openbaar gemaak 
vergeleke met 39 in 2014 en 31 in 2013.

Verdere Innovus-verantwoordelikhede sluit in 
kortkursusbestuur en die uitbouing van Maties 
Sokker. Wat eersgenoemde betref, is meer as 485 
kortkursusse geregistreer en goedgekeur, waarvan 138 
deel was van USB Bestuursontwikkeling (USB-BO) se 
bestuurs- en leierskapontwikkelingskursusse (2014: 83). 
Studenteregistrasies vir die kortkursusaanbod het op sowat 
7 600 te staan gekom, met ’n verdere 4 954 (2014: 4 515) 
vir USB-BO se aanbod. Met betrekking tot sokker was 
2015 ’n suksesvolle jaar vir die junior spanne van Maties 
Sokker: drie spelers is by die nasionale o. 13-span ingesluit, 
terwyl die o. 15-Matiespan die Kappa-beker gewen het.

Die strewe na omgewingsvolhoubaarheid

Volhoubaarheidsaktiwiteite op die sewe gebiede van 
energie, water, afval, reis en vervoer, biodiversiteit en 
die landskap, toerusting en rekenaars, en groen bouwerk 
is voortgesit aan die hand van die Strategie vir die Skep 
van ’n Omgewings- en Ekologies Volhoubare Kampus 
by die Universiteit Stellenbosch, wat as die instelling se 
volhoubaarheidsplan vir 2013 tot 2018 dien.

Op energiegebied is konsultante aangestel om die 
installering van sonpanele op die dakke van kampusgeboue 
te ondersoek. Sonpanele is reeds op die dak van 
die Kennissentrum by Ingenieurswese geïnstalleer, 
terwyl Lentelus-sokkerveld nou met sonkragligte spog. 
Energiedoeltreffendheidsbeginsels is in die oprigting 
van die nuwe Informasietegnologie-gebou gebruik, en 
Matie Gemeenskapsdiens en koshuislandskappe is met 
energiedoeltreffende straatligte toegerus. ’n Opknapping 
van die verhitting-, ventilasie- en lugversorgingstelsel 
op Tygerbergkampus sal na verwagting groter 
energiedoeltreffendheid tot gevolg hê.

Wat water betref, is konsultante aangestel om 
waterverbruik in kampuskoshuise te ondersoek. 
Plaveisel wat water deurlaat, is vir kampusryvlakke 
en -parkeerterreine gebruik sodat reënwater 
grondwaterstelsels kan aanvul. Die afval- en gryswater 
uit koshuiskombuise is ontleed om afvalwatergehalte te 
verhoog, en herontwerpte vet-opvangputte is byvoorbeeld 
geïnstalleer. In ’n poging om waterverbruikvolume te 
verminder, is ’n doeltreffender, gerekenariseerde, koordlose 
besproeiing- en filtreerstelsel ook geïnstalleer.

Vir beter afvalbeperking en -bestuur is die driedromstelsel 
op kampus ingestel. Sodoende word afval nou by die 
bron sowel as in kampusvulliskamers gesorteer sodat 
minder daarvan op opvulterreine beland. Altesaam 
26 ton biologiese afval is verbrand en 8 500 liter 
chemiese afval na opvulterreine verwyder. Om die 
gebruik van plastiekwaterbottels te verminder, is vyf 
nuwe waterfonteine op kampus aangebring. Kosafval uit 
koshuiskombuise word doelbewus vir die produksie van 
kompos en vlieglarweprodukte aangewend. Daarbenewens 
is ’n biogasverteeraanleg vir navorsingsdoeleindes op 
Welgevallen-proefplaas geïnstalleer as deel van ’n projek 
om uitvloeiwater te probeer beperk.

Met Tygerbergkampus se innoverende ‘boombelasting’ op 
vlugte kon 40 bome op Tygerberg- sowel as Worcester-
kampus aangeplant word. Die aanplanting van inheemse 
en endemiese plante in US-landskappe om die natuurlike 
bioom van die kampus te weerspieël, het spesiale aandag 
ontvang. Die plante in landskapprojekte word doelbewus 
gekies om by die ekologie en mikroklimaat van die terrein 
te pas en die landskap meer waterdoeltreffend te maak. 
Altesaam 7 050 m² nuwe tuine en 2 050 m² nuwe grasperk 
is op Stellenbosch- en Tygerbergkampus aangelê. Vir beter 
plaagbeheer en biodiversiteit is tien uil- en vlermuishokke 
op dié twee kampusse aangebring.

Kontrolelyste vir groot opknappings- en bouprojekte is 
saamgestel om te verseker dat groen boubeginsels by 
geboubeplanning, -ontwerp én -bedryf ingesluit word. 
Benewens die nuwe Informasietegnologie-gebou, is die 
STAG-koshuis op Tygerbergkampus ’n toonbeeld van 
omgewingsvriendelike bouwerk.
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US tegnologieë 
transformeer die 
samelewing

InductEx breek deur na ’n nuwe 
dimensie met stroombaanuitleg

InductEx is ‘n driedimensionele 
magneto-kwasiestatiese 
induktansierekenaar vir multiterminale 
supergeleidende, geïntegreerde 
stroombaanuitlegte. Dit kan volledige 
driedimensionele strukture aansienlik 
vinniger as kompeterende sagteware 
hanteer.Die Vulamanz-watersisteem lewer  

veilige drinkwater

Onvoldoende toegang tot veilige drinkwater 
bedreig die gesondheid en welstand van 
meer as ’n biljoen mense, hoofsaaklik 
in ontwikkelende lande. Die Vulamanz-
watersisteem benut ‘n gepatenteerde 
kapillêre ultrafiltrasiemembraan-tegnologie 
om drinkwater van ‘n hoë gehalte te lewer.

Die POWASAVE-sprinkelaar spaar krag en water

Die POWASAVE-sprinkelaar is ’n unieke lae-
drukwatersprinkelaar vir landbou-besproeiing wat 
slegs 5% van die waterdruk van konvensionele 
sprinkelaars gebruik en wat daardeur kragverbruik 
merkbaar verlaag. Verder bied dit ’n meer 
eenvormige verspreiding van water met groter 
druppels wat lei tot minder watervermorsing weens 
verdamping en wind.

Unieke spinalereduksietafel werk sagkens met 
rugbeserings

’n Spinalereduksietafel word gebruik om drukking 
op beseerde rugskywe te verlig en hul sodoende 
’n kans gee om te genees. Die meganies-
geïntegreerde reduksietafel maak ’n verandering 
in die trekkragvektor van buiging tot strekking 
moontlik, terwyl dit sagte dog konstante reduksie 
op die pasiënt wat op die tafel vasgegespe is, 
uitoefen. ’n Uniek ontwerpte arm en verstelbare 
kopstut verminder die dislokasie sonder om in die 
X-straalbaan te kom.

Surfactant Medical Technologies (SMT) 
verbeter longfunksie

Die sintetiese longsurfaktant bestaan 
uit ’n kombinasie van fosfolipiede 
en sintetiese peptiede wat 
asemhalingsprosesse en die adsorpsie van 
suurstof reguleer. Respiratoriese siektes 
word dikwels met sintetiese surfaktante 
behandel, wat die uiters onaangename 
alternatief van hospitalisering in ‘n 
intensiewesorgeenheid uitskakel.
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Die ontwikkeling van ’n kampusmobiliteitsplan

Vroeg in 2015 is die proses aangevoor om die US se 
vervoerbenadering te heroorweeg op grond van die 
waardevolle lesse wat met die inwerkingstelling van die 
Mobiliteitsmeesterplan 2010 geleer is. Deur die fasilitering 
van PROJEKtUS, die US se kantoor vir projekbestuursteun, 
is daar hierdie keer van interne akademiese kundigheid 
eerder as eksterne konsultante gebruik gemaak. In die 
eerste fase van die ondersoek – ’n behoeftebepaling op 
die Stellenbosch-, Bellvillepark- en Tygerbergkampus – is 
gebruikers se vervoerbehoeftes, 
-opvattings en -verwagtinge bepaal met behulp van ’n 
vervoervraelys, ritdagboek en ’n slimfoontoepassing wat 
mense se bewegings kan volg. Die interne en eksterne 
implikasies van die resultate sal ontleed en in ’n nuwe 
geïntegreerde vervoerplan vervat word.

Terselfdertyd het die bedryfsaktiwiteite ten opsigte 
van mobiliteit voortgegaan, met die klem op die 
parkeerbestuurstelsel en die bestuur van dag- en 
nagpendeldienste op kampus. Veral die pendeldiens vereis 
deurlopende veranderingsbestuur om die opvattings oor 
en verwagtinge van die diens met finansiële en ander 
soorte volhoubaarheid te versoen. Op ’n meer praktiese 
vlak is beplanning onderweg om die huidige statiese 
pendelroetekaart op die US se selfoon-fasiliteitstoepassing 
met ’n intydse funksie aan te vul waarmee gebruikers die 
werklike ligging van die pendelbusse op die onderskeie 
roetes sal kan sien.

Geïntegreerde beplanning, begroting en 
verslagdoening

Die Universiteit se geïntegreerde begrotingsmodel bevat 
goedgekeurde bedryfsinsette en -uitsette, gewaarborgde 
subsidie-eenheidswaardes en bedryfsteikens vir ’n 
aaneenlopende driejaartydperk om beter beplanning en 
stabiele uitvoering te verseker.

In 2015 het die begrotingsproses op die verbetering van die 
bestuursmodel vir derde- en vierdegeldstroombegrotings 
gekonsentreer. Die aanpassing in studentegelde het ook 
fyn beplanning geverg nadat president Jacob Zuma in 
Oktober na aanleiding van die landwye #FeesMustFall-
studenteprotes ’n 0%-verhoging in studentegelde vir 2016 
aangekondig het. Die Departement van Hoër Onderwys 
en Opleiding het op 26 November aangekondig dat R79,2 
miljoen van die US se gevolglike tekort van R113,2 miljoen 
gefinansier sal word. Die res sal deur die besnoeiing van 
institusionele uitgawes (R10,4 miljoen), ’n bydrae uit die 
huisvestingreserwe (R8,3 miljoen) en finansiering van die 
US-Raad (R15,2 miljoen) gedek word. Indien die R79,2 
miljoen op ’n deurdra-grondslag by die subsidie van 2016 
gevoeg word, sal die Universiteit die tekort volhoubaar  
kan bestuur.

Na die landwye protesaksie oor uitgekontrakteerde 
dienste, het die Universiteit ook ’n ooreenkoms oor 
lewensvatbare kontraktering van spesialisdienste en gepaste 
minimum vergoedingsvlakke met belangegroepe gesluit.



41

Die verantwoordelikheidsentrum Leer en Onderrig is een van die belangrikste 
bydraers om die Universiteit Stellenbosch (US) die voorkeurinstelling vir tersiêre 
onderrig en leer onder alle Suid-Afrikaners te maak. 

Verslag van die

VISEREKTOR
(Leer en Onderrig)

Prof Arnold Schoonwinkel

Dít behels ’n volgehoue klem op relevante 
onderrigpedagogieë vir die moderne student en 
die lewering van wêreldklasgraduati wat ’n verskil 
in Afrika kan maak. Deur sy afdelings sorg die 
verantwoordelikheidsentrum dus dat die onderrigfunksies 
van die Universiteit doeltreffend ondersteun en leer by 
studente én personeel bevorder word.

In die strewe na sy eie fokusse bly die 
verantwoordelikheidsentrum verbind tot die strategiese 
prioriteite en temas in die Universiteit se Institusionele 
Voorneme en Strategie 2013–2018 (IVS). Oorhoofs bly 
die verantwoordelikheidsentrum verantwoordelik om die 
instelling se momentum van uitnemendheid te behou, wat 
akademiese programme van gehalte, vaardige en toegewyde 
akademici en noodsaaklike steundienste aan die hele US 
vereis. Meer bepaald vervul die verantwoordelikheidsentrum 
’n kernrol in die ko-kurrikulêre ontwikkeling en welwees 
van studente, studentewerwing, doeltreffende akademiese 
administrasie, institusionele navorsing en beplanning, leer- en 
onderrigverryking, sowel as die voortgesette professionele 
ontwikkeling van US-personeel.

Die US se Strategie vir Onderrig en Leer van 2014 probeer 
by die veranderende tersiêre onderriglandskap aanpas: 
Enersyds moet dit rekening hou met die sosio-ekonomiese 
werklikhede van Suid-Afrikaanse studente; andersyds moet 
dit toesien dat US-graduati wêreldklasdienste en -produkte 
kan lewer. Tussen dié strategie en implementering staan 
die verantwoordelikheidsentrum se Omgewingsplan, wat 
agt spesifieke strategiese fokusse voorhou. Die volgende 
afdelings doen verslag oor die kernbedrywighede in 

2015 om hierdie agt fokusse ter ondersteuning van die 
Universiteit se prioriteite en temas te verwesenlik.

Uitnemendheid in leer en onderrig

Omdat uitnemendheid onder andere van akademici 
se vaardighede en toewyding afhang, skenk die 
verantwoordelikheidsentrum besondere aandag aan 
professionele leergeleenthede vir akademici. ’n Beduidende 
mylpaal in 2015 was die bekendstelling van ’n hersiene 
Professionele Onderrigontwikkelingsprogram vir Akademici 
(PRONTAK). Die betrokkenheid van die adjunkdekane 
vir leer en onderrig het geloofwaardigheid en dissiplinêre 
relevansie aan dié program verleen. Daarbenewens is 
dosente-opleiding in die gebruik van leertegnologieë 
versterk, onder meer deur ’n kortkursus oor gemengde 
leer en die ontwikkeling van aanlyn hulpbronne om 
leertegnologieë suksesvol aan te wend. Die Senaat het ook 
’n finale taakgroepverslag aanvaar oor die inwerkingstelling 
van ’n institusionele stelsel vir die beloning, erkenning en 
bevordering van goeie onderrig. Fakulteite het opdrag 
ontvang om die taakgroep se aanbevelings met die oog op 
2016 in hulle omgewingsplanne te verreken.

Uitnemende leer en onderrig vereis ook 
gehalteversekering. Twaalf akademiese departemente en 
vier steundiensafdelings van die US is gedurende 2015 as 
deel van die Universiteit se vierde gehalteversekeringsiklus 
deur ’n omvattende self- en eksterne evalueringsproses 
begelei. Ál die universiteite in die land neem boonop tans 
deel aan die eerste fase van die Gehaltebevorderingsprojek 
(GBP) en het verslae aan die Raad op Hoër Onderwys 
voorberei vir portuurbeoordeling in 2016.
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Studentesukses

Studentesukses is die produk van ’n waardeketting 
waarvan elke komponent, hoe groot of klein ook al, op 
die akademiese welslae van studente afgestem is. Die 
modulesukseskoers (kyk tabel hierbo) dien as algemene 
kwantitatiewe maatstaf van algemene studentesukses op 
akademiese gebied. Tog word studentesukses ook op vele 
ander wyses ondersteun en gemeet; soos die volgende 
bespreking van algemene ondersteuningsmeganismes vir  
studentesukses demonstreer.

Inligtingsoordrag, die aansoekproses en 
studenteverwelkoming
Wat inligtingsoordrag betref, is die formaat van die 
Jaarboek gedurende 2015 aangepas om dit meer 
eenvormig en gebruikersvriendelik te maak. ’n Goeie stel 
jaarboeke bevorder immers studentesukses deur program- 
en administratiewe inligting op ’n toeganklike wyse aan 
studente beskikbaar te stel.

Die aansoekproses is in die verslagjaar verbeter deur die 
ontwikkeling van ’n aanlyn aansoekstelsel vir ingeskrewe 
studente in nagraadse programme. Dosente kan nou 
deurlopend sien hoeveel aansoeke vir ’n betrokke program 
ontvang is, terwyl aansoekers hulle aansoeke makliker  
kan naspoor.

Die jaar het ook afgeskop met ’n uiters suksesvolle 
Verwelkomingsprogram, met die minste voorvalle van 
onaanvaarbare verwelkomingspraktyke die afgelope twee 
dekades. Nuwelingeerstejaars is gasvry, vriendelik en 
waardig welkom geheet.

Akademiese administrasie
Veral noemenswaardig op die gebied van akademiese 
administrasie was die deurslaggewende rol van verskeie 
sentrums in die verantwoordelikheidsentrum Leer en 
Onderrig om die jaareindeksamens suksesvol af te handel 
nadat dit weens die landwye kampusprotesaksie met ’n 
week uitgestel is. Danksy die toewyding van personeel, 
wat lang en ongewone ure moes werk, kon die oorgrote 
meerderheid US-studente steeds die akademiese jaar 
suksesvol voltooi en is ’n moontlike krisis vir die Universiteit 
se studente afgeweer.

Die ko-kurrikulum
Die US besef alte goed dat studente ook búite die 
klaskamer, in die ko-kurrikulum, leer. Daarom het die 
verantwoordelikheidsentrum in 2015 meegewerk tot 
die ontwikkeling van ’n ko-kurrikulêre transkrip wat, 

soortgelyk aan die diplomabylae van die Europese Unie, 
saam met studente se graadsertifikate uitgereik word. Dié 
transkrip, waarvoor die Rektor se Bestuurspan in Julie ’n 
bestuurskode aanvaar het, erken studenteprestasies in 
die ko-kurrikulêre omgewing en is die eerste keer by die 
Desember-gradeplegtighede uitgereik. Dit sal studente 
in hulle werksaansoeke ondersteun en die internasionale 
erkenning van kwalifikasies vergemaklik.

Die Universiteit se ko-kurrikulum het verdere aandag 
ontvang met die ontwikkeling van ’n volledige ko-
kurrikulêre raamwerk vir die US se vlagskip- residensiële 
inisiatief vir senior studente – Luister, Leef en Leer (LLL). 
Dit berus op ervaringsleer en vereis dat LLL-studente hulle 
eie leerervaring uit ’n verskeidenheid program- en ko-
kurrikulêre aanbiedinge skep. Die raamwerk is in 2015 die 
eerste keer beproef.

Kampuservaring as deel van gesonde 
studentegemeenskappe
Die US verbeter voortdurend sy sewe ResEd- (residential 
education) klusters om uiteindelik as die primêre 
organisatoriese eenhede vir ’n holistiese kampuservaring 
te dien. ’n Mylpaal in 2015 was die aanstelling van sewe 
gerekende professore om as akademiese hoofde van die 
onderskeie klusters te dien. Sodoende word die verband 
tussen die akademiese (kurrikulêre) en residensiële 
(ko-kurrikulêre) sfere nou verder versterk. Met dié 
ontwikkeling, sowel as die besluit om ’n naaf (hub) vir elke 
kluster te bou, het die klusterkonsep ’n sterk hupstoot 
gekry. Nóg ’n ResEd-inisiatief, naamlik multikulturele 
opvoeding, is versterk met die aanstelling van ’n voltydse 
personeellid met dié verantwoordelikheid.

Persoonlike ontwikkeling en steun
Die verantwoordelikheidsentrum het sy pogings voortgesit 
om aan alle studente geleenthede vir persoonlike 
ontwikkeling en ondersteuning te bied en sodoende tot die 
vestiging van die US se eienskappe van die gegradueerde 
by te dra. In hierdie verband skep die vernuwende 
programaanbod van die Frederik Van Zyl Slabbert Instituut 
vir Studenteleierskapsontwikkeling verskeie platforms 
waardeur jongmense hulle leerervaring en leiersvaardighede 
kan uitbrei. Die Instituut bedien tans meer as 3 500 
studente per jaar met 13 geakkrediteerde kortkursusse – 
wat voortaan op studente se ko-kurrikulêre transkripte sal 
verskyn – en twee programme. In 2015 het die Instituut 
se aanbod ook al hoe meer aftrek onder deelnemers van 
ander hoëronderwysinstellings in Suid-Afrika gekry. Die US-
leierskonferensie SU Leads wat die Instituut in September 

2014

2011

2017

2015

2012

2018

2020

2016

2013

2019

2021

85,183,4 85,386,784,9 85,2 85,085,485,9 85,1 85,0

Module-suksessyfer van US-studente (%)

2010

83,2
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2015 gereël het, was boonop ’n groot sukses, en bykans 
2 000 studenteleiers en -mentors is binne ’n naweek opgelei.

Op sy beurt is die infrastruktuur van die Sentrum vir 
Studentevoorligting en -ontwikkeling (SSVO) – nóg ’n 
sentrale agent vir studenteontwikkeling en -steun aan 
die US – beduidend verbeter. SSVO-geboue word 
algaande meer studentevriendelik gemaak met tegnologie 
soos platskerms en koordlose kuberkolle. ’n Verdere 
belangrike ontwikkeling is die verskuiwing van die MIV-
kantoor na die SSVO in Desember 2015, waar dit nou 
as die Eenheid vir Gelykwaardigheid ’n eenstopdiens vir 
klagtes oor diskriminasie, seksuele en ander teistering, en 
viktimisasie lewer. Die direkteur van die SSVO was ook die 
sameroeper van twee taakspanne wat onderskeidelik die 
beleid oor seksuele teistering hersien en dié oor onbillike 
diskriminasie opgestel het. Die Rektor se Bestuurspan het 
in November goedkeuring verleen vir die toepassing van 
die beleidsprotokol.

’n Groot eer het die US te beurt geval toe sy BeWell-
mentorwelweesprojek internasionale erkenning 
ontvang het by die Wharton-QS Stars Reimagine-
onderwysprysuitdeling van 2015. Dié kampuswye 
portuurmentorstelsel is geloof vir sy vernuwende bydrae 
tot studentesukses. Die stelsel bestaan uit persoonlike 
mentorsessies, byderwetse studentewebtuistes en ’n 
gevorderde tredhou- en bestuursinligtingstelsel.

Akkurate bestuursinligting
Die doeltreffende bestuur en meting van studentesukses 
vereis geïntegreerde bestuursinligting, synde die 
hoofdoel van die SUN-i-bestuursinligtingstelsel wat die 
verantwoordelikheidsentrum tans ontwikkel. Gedurende 
2015 is aandag geskenk aan die voorsiening en verbetering 

van bestuursinligting oor studente-inskrywings en 
-kwalifikasies, voorgraadse programaansoeke en -toelatings, 
koshuisaansoeke en -plasings, beurs- en leningsaansoeke, 
behoud- en suksessyfers, sowel as module-inskrywings en 
eksamenuitslae.

Grootte en vorm van US-studentekorps

Die ideale grootte en vorm van die US word gerig 
deur realistiese groei in studentegetalle, die gewenste 
samestelling van die studentekorps en die regte 
verskeidenheid onderrig- en navorsingsaanbiedinge om in 
die verwagte Suid-Afrikaanse behoefte te voorsien.

In die strewe hierna het die verantwoordelikheidsentrum 
hom gedurende 2015 beywer om ’n diverse poel 
akademies verdienstelike studente vir moontlike toelating 
tot voorgraadse studie en koshuisinwoning te werf. 
Reeds teen die einde van September het die totale 
getal aansoeke deur nuwelingeerstejaars met die oog 
op 2016 die vorige jaar s’n met 20,6% oorskry. Die 
totale getal aansoeke deur bruin, swart en Indiër- (BSI-)
nuwelingeerstejaars het met 32,3% toegeneem. Totale 
toelatings was 1,3% meer en BSI-toelatings 10,6% meer as 
die vorige jaar. Die volgende tabel dui hierdie én enkele 
ander aansoek- en toelatingstendense aan.

Ongeveer 8 000 eerstejaarsaansoekers het om die 2 000 
beskikbare koshuisplekke aansoek gedoen. Teen die middel 
van Desember is die mikpunt van 40% BSI-koshuisplasings 
oorskry (42,4%). Om ’n diverse dog akademies sterk 
kohort eerstejaars in US-koshuise te verseker was die 
aanvanklike akademiese afsnypunt vir plasing ’n gemiddelde 
persentasie van 80% vir wit mans, 84% vir wit vroue, 70% 
vir BSI-mans en 75% vir BSI-vroue.

Aansoek- en toelatingstendense

 Inname 2015 Inname 2016
% toename 
van inname 
2015 tot 2016

Aansoeke (nuweling-
eerstejaars)

Totale aansoeke deur nuwelingeerstejaars 19 985 24 106 20,6%

Totale aansoeke deur BSI-nuwelingeerstejaars 11 104 14 691 32,3%

Volledige aansoeke deur nuwelingeerstejaars 14 706 18 284 24,3%

Volledige aansoeke deur BSI-nuwelingeerstejaars 6 886 9 643 40,0%

Toelatings 
(nuweling-eerstejaars)

Totale toelatings (oorbesprekingsteiken 2016 =  
9 879)

10 409 10 541 1,3%

BSI-toelatings (oorbesprekingsteiken 2016 =  
4 378)

4 113 4 551 10,6%

% BSI-toelatings 39,5% 43,2% 3,7%

% Afrikaanssprekende toelatings 33,6% 32,6% -1,0%

2016

2013

2019

2017

2014

2020

2012

2018

2015

2021

40,034,6 44,541,136,6 45,833,1 42,737,8 48,3

Alle bruin, swart  en Indiër- (BSI-) studente aan die US (%)

32,9 32,9

2010

2011
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Verhoog meertalige programaanbod

Die verantwoordelikheidsentrum het weereens skouer aan die wiel gesit in die strewe na die US-doelwit om sy meertalige 
akademiese aanbod uit te brei kragtens die goedgekeurde Taalbeleid van 2014. Die volgende tabel toon die moduleaanbod 
in onderskeidelik Afrikaans en Engels in 2015, tesame met vorige en toekomstige mikpunte:

2017

2014

2020

2018

2015

2021

2013

2019

2016

67,0

66,7

63,9

58,4

75,0

75,0

69,5

69,2

63,4

62,9

75,0

75,0

61,9

51,1

72,0

71,7

65,0

64,7

64,3

45,8

62,3

48,2

2011

2012

% module-krediete 
in Afrikaans

% module-krediete 
in Engels

Hier het veral die Taalsentrum in 2015 ’n belangrike praktiese rol gespeel deur die aanbieding van kredietdraende kursusse 
oor akademiese geletterdheid, taalverwerwing en professionele kommunikasie (3 000 studente), skryfkonsultasies (4 000 
studente), kortkursusse oor akademiese skryfwerk (1 800 studente), leesvaardigheidsontwikkeling (3 800 studente), 
tolking (10 700 lesings), vertaal-, redigeer- en dokumentontwerpdienste (1 400 transaksies) en kursusse oor isiXhosa 
in die Opvoedkunde en Gesondheidswetenskappe. ’n Spesiale prestasie in 2015 was die bekendstelling van die aanlyn 
vakterminologielys met 6 000 inskrywings in Afrikaans, Engels en isiXhosa.

Op ’n institusionele vlak het ’n taakgroep aanbevelings gedoen om die taalkwessies wat studente in die Open Stellenbosch/
Studenteraad-memorandum van Mei 2015 geopper het, in die inwerkingstelling van die Taalbeleid en -plan te hanteer. 
Die aanbevelings berus daarop dat alle studente billike toegang tot leergeleenthede in Afrikaans en Engels moet hê. ’n 
Verteenwoordigende taakgroep sal in 2016 saamgeroep word om die Taalbeleid en -plan te hersien.

Programvernuwing

Om te verseker dat die US relevante programme op ’n 
kostedoeltreffende manier aanbied verg gereelde besinning 
oor die programaanbod.

In hierdie verband het die Programadvieskomitee 
gedurende 2015 altesaam 27 nuwe programvoorleggings 
vir eksterne akkreditasie voorgelê met die oog op 
aanbieding vanaf 2016 en 2017. Die Departement 
van Hoër Onderwys en Opleiding het ook die US 
se programkwalifikasiestel (programme qualification 
mix) vir verdere inwerkingstelling in 2016 
goedgekeur, en alle programme wat uit pas is met 
die hoëronderwyskwalifikasie-subraamwerk sal teen 
voorafbepaalde teikendatums uitgefaseer word.

Om programvernuwing verder aan te  
help en US-onderwysleierskap te bevorder, 
het die Viserektor (Leer en Onderrig) en 
elf ander rolspelers in die verantwoordelik- 
heid sentrum die Universiteit van Brits- 
Columbië se Sertifikaat in Kurrikulum en Pedagogie 
in die Hoër Onderwys verwerf as deel van ’n 
internasionale vermoëbouprogram. Die program beoog 
om onderwysleiers toe te rus vir die akademieskap 
van onderrig, leer en kurrikulumpraktyk in hulle unieke 
hoëronderwysomgewings. Die proses het uitgeloop op 
’n gespreksdokument wat in 2016 as riglyn sal dien vir ’n 

taakgroep wat aan ’n programvernuwingstrategie vir die US 
sal werk.

Inligtings- en kommunikasietegnologie vir leer 
en onderrig

Geïntegreerde inligtings- en kommunikasietegnologie (IKT) 
is onteenseglik ’n vereiste vir 21ste-eeuse leer en onderrig, 
en die US is geen uitsondering nie. Derhalwe het die 
Universiteitsraad in Mei 2014 ruim finansiering bewillig om 
IKT in leer- en onderrigbedrywighede te veranker.

In 2015 is dié projek heelwat verder gevoer. ’n Koördineerder 
of span vir gemengde leer is in elke fakulteit op die been 
gebring om saam met fakulteitspersoneel IKT by kurrikulums 
te integreer. ’n Robuuste leertegnologie-ekosisteem is 
aangevoor en netwerkinfrastruktuur het dramaties uitgebrei. 
’n Oopbronstelsel vir videostroming en -argivering is saam 
met Google ontwikkel, terwyl die US se heel eerste MOOC 
(’n gratis, oop aanlyn kursus), wat op die FutureLearn-platform 
geskep is, in 2016 bekend gestel sal word. Daarbenewens is 
die Universiteit se telematiese platform aansienlik na die res 
van die land en vasteland uitgebrei.

IKT word ook al hoe meer gebruik om US-administrasie 
te stroomlyn. Kommunikasie met belanghebbendes vind 
meestal deur e-pos, SMS en webtoepassings plaas, en 
gedrukte korrespondensie maak minder as 5% van alle 
kommunikasie uit.
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Nuwe kennismarkte
Die US beoog om sy kennisbasis ook na ander, 
nuwe markte uit te brei. IKT-ontwikkeling skep nuwe 
moontlikhede vir onderrig en leer, en kan moontlik 
voorsien in die behoeftes van studente wat weens 
omstandighede nie aan die US se voltydse onderrigmodus 
kan deelneem nie. ’n Langtermyndoelwit is dus vir 2030 
gestel om die US in ’n tweemodus- mediumgrootte 
universiteit te omskep – met voltydse studente as modus 
1 en studente uit nuwe kennismarkte, waaronder werk-en-
leer-studente, as modus 2.

In die strewe na dié doelwit is ’n taakgroep tans besig om 
die kenmerke en behoeftes van én ’n gepaste kostemodel 
vir modus 2-studente te bepaal. Ter voorbereiding vir die 
tegnologiese mediasie wat modus 2-onderrig sal vereis, is 
een nuwe nagraadse diploma in 2015 bekend gestel wat 
van ’n innoverende vermenging van persoonlike en intydse 
virtuele interaksie gebruik maak. ’n Voorgraadse diploma en 
drie magistervlakprogramme is ook aan die kom.

Omdat dié alternatiewe onderrigmodus bepaalde risiko’s 
inhou, moet ’n ander sakemodel as dié vir die tradisionele 
akademiese aanbod egter oorweeg word. Die nuwe 
kennisaanbod kan ook personeel se aandag van hulle 
bestaande program- en navorsingsfokusse aflei, en dus 
moet alle betrokkenes begryp dat modus 2-onderrig 
aanvullend is en nie modus 1-onderrig vervang of oorskadu 
nie.

Beursskenkings

Om studentediversiteit te verhoog en uitnemendheid te 
beloon, is finansiële steun aan behoeftige en verdienstelike 
studente deur voorgraadse meriete- en werwingsbeurse, 
verdienstelikheidsbeurse en nagraadse beurse ’n 
voorrangsaak aan die US. Boonop bestuur die Universiteit 
verskeie beurstoekennings namens eksterne bydraers.

Gedurende 2015 het die Universiteit in pas met sy 
geïntegreerde beurs- en leningsplan vir 2015 tot 
2018 meer as R34 miljoen bewillig om studente wat 
finansieel swaarkry by te staan. Dít geskied deur ’n 
beursleningskema wat op die model van die Nasionale 
Finansiële Hulpskema vir Studente (NSFAS) geskoei is, 
sowel as ’n hulpbeursfonds om die NSFAS-toekenning 
van die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding 
aan te vul. Meer as R80 miljoen is ook toegeken om BSI-
toppresteerders met werwingsbeurse te ondersteun.

SAMESTELLING VAN STUDENTEKORPS  
VOLGENS STUDIEVELD EN -VLAK, 2015 
(dataonttrekking Junie 2015)

Vlakke per fakulteit Studentetal %

AgriWetenskappe 1 938 100
Nagraadse studente 529 27,3

Geleentheidstudente 41 2,1

Voorgraadse studente 1 368 70,6

Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 8 129 100

Nagraadse studente 3 221 39,6

Geleentheidstudente 294 3,6

Voorgraadse studente 4 614 56,8

Geneeskunde en 
Gesondheidswetenskappe 4 328 100

Nagraadse studente 1 672 38,6

Geleentheidstudente 279 6,4

Voorgraadse studente 2 377 54,9

Ingenieurswese 3 844 100

Nagraadse studente 895 23,3

Geleentheidstudente 83 2,2

Voorgraadse studente 2 866 74,6

Krygskunde 583 100

Nagraadse studente 79 13,6

Geleentheidstudente 6 1,0

Voorgraadse studente 498 85,4

Lettere en Sosiale Wetenskappe 5 238 100

Nagraadse studente 1 395 26,6

Geleentheidstudente 259 4,9

Voorgraadse studente 3 584 68,4

Natuurwetenskappe 3 035 100

Nagraadse studente 844 27,8

Geleentheidstudente 72 2,4

Voorgraadse studente 2 119 69,8

Opvoedkunde 1 744 100

Nagraadse studente 742 42,5

Geleentheidstudente 6 0,3

Voorgraadse studente 996 57,1

Regsgeleerdheid 805 100

Nagraadse studente 374 46,5

Geleentheidstudente 11 1,4

Voorgraadse studente 420 52,2

Teologie 506 100

Nagraadse studente 300 59,3

Geleentheidstudente 6 1,2

Voorgraadse studente 200 39,5

Groottotaal 30 150 100

Totaal vir nagraadse studente 10 051 33,3

Totaal vir geleentheidstudente 1 057 3,5

Totaal vir voorgraadse studente 19 042 63,2
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Kwalifikasies toegeken volgens tipe, 2015 
(dataonttrekking Maart 2016)

Tipe kwalifikasie Aantal 
toegeken %

Voorgraadse diplomas en sertifikate 94 1,2

Algemene eerste baccalaureusgrade 2 206 28,1

Professionele eerste 
baccalaureusgrade 1 394 17,7

Nagraadse baccalaureusgrade 71 0,9

Nagraadse diplomas en sertifikate 1 285 16,4

Honneursgrade 1 175 15,0

Meestersgrade 1 366 17,4

Doktorsgrade 266 3,4

Totaal 7 857 100,0

Samestelling en grootte van studentekorps 
volgens geslag, 2015 

Geslag Studentetal %

Manlik 14 210 47,1

Vroulik 15 940 52,9

Totaal 30 150 100,0

Samestelling en grootte van studentekorps 
volgens ras, 2015 

Ras Studentetal %

Bruin 5 238 17,4

Swart 5 355 17,8

Indiër 793 2,6

Wit 18 764 62,2

Totaal 30 150 100,0

Samestelling en grootte van studentekorps 
volgens huistaal, 2015

Huistaal Studentetal %

Afrikaans 12 754 42,3

Engels 13 316 44,2

Afrikaans/Engels 339 1,1

isiXhosa 964 3,2

Ander amptelike SA tale 1 595 5,3

Ander tale 1 182 3,9

Totaal 30 150 100,0
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Wes-Kaap
18 654
67,7%

Noord-Kaap
629
2,3%

Oos-Kaap
1 501
5,4%

Vrystaat
418
1,5%

Noordwes
240
0,9%

Limpopo
466
1,7%

KwaZulu-Natal
1 775
6,4%

Mpumalanga
438
1,6%

Gauteng
3 444
12,5%

Samestelling en grootte van studentekorps 
volgens geografiese herkoms, 2015

Suid-Afrika
27 556
91,4%

Botswana
7

0,3%

Lesotho
7

0,3%

Swaziland
8

0,3%

Zimbabwe
43

1,7%

Elders
2 376
91,6%

Namibië
153
5,9%

Groottotaal studente
30 150
100%

Ander lande
2 594
8,6%
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Die Universiteit Stellenbosch (US) wil ’n toonaangewende 
navorsingsintensiewe universiteit op die Afrika-vasteland wees. 

VERSLAG VAN DIE

VISEREKTOR 
(NAVORSING, INNOVASIE EN 
NAGRAADSE STUDIE)

Prof Eugene Cloete

Die instelling wil dít vermag deur na uitnemendheid te 
streef, aan die voorpunt van sy gekose fokusgebiede 
te bly, nasionale en internasionale erkenning vir sy 
navorsingsuitsette te kry, en ondernemend, innoverend en 
selfvernuwend te wees. Tog moet US-navorsing steeds in 
die samelewing se behoeftes voorsien. In ons navorsing 
streef ons immers nie net na sukses nie, maar ook na sin.

In dié dubbele strewe na volgehoue akademiese 
uitnemendheid én samelewingsrelevansie speel 
die verantwoordelikheidsentrum Navorsing, 
Innovasie en Nagraadse Studie ’n kernrol. Deur die 
werksaamhede van sy verskillende omgewings het 
die verantwoordelikheidsentrum in 2015 verder 
voortgebou op die Universiteit se status as voorloper op 
navorsingsgebied. Die volgende afdelings bied ’n oorsig van 
wat in dié verband bereik is.

Jong akademiese sterre

Ons prestasie 2012 2013 2014 2015

Nadoktorale navorsingsgenote 168 171 247 281

Deur die ontwikkeling van ’n nuwe geslag akademici, 
versterk die verantwoordelikheidsentrum die Universiteit 
se navorsingsvermoë, vernuwe die navorserskohort, 
en dra terselfdertyd tot die US se transformasie- en 
diversiteitsdoelwitte by.

Een manier waarop dít gebeur, is deur ’n gestruktureerde 
steunprogram vir vroeëloopbaannavorsers. Verskeie 
komponente van dié program is die afgelope vyf jaar 
in werking gestel. In 2015 is dit verder versterk met 
finansiering uit die Departement van Hoër Onderwys 
en Opleiding se navorsingsontwikkelingstoelaag. Die 
mentorskapsprogram vir vroeëloopbaannavorsers, wat 

sowat 60 jong navorsers met ervare navorsingsmentors 
in aanraking bring, is ook voortgesit. Twee toegewyde 
opleidingsgeleenthede is aangebied en meer as 80 
klein navorsingsontwikkelingstoelaes aan akademiese 
personeellede in die begin van hul navorsingsloopbane 
toegeken. Vyf poste in die nGAP- (New Generation of 
Academics)program is boonop aan die US toegewys.

’n Verdere instrument om die jong navorserskorps aan die 
US uit te brei is nadoktorale navorsingsgenote, wat in 2015 
op 281 te staan gekom het. Omdat verdere groei in dié 
kohort verwag word, is ’n nuwe beleid oor nadoktorale 
genote opgestel, wat tans op institusionele goedkeuring wag.

Ontluikende jong navorsers is verder bygestaan met drie 
Sosiale Uur-gespreksgeleenthede in die Navorsingsentrum. 
Deur dié inisiatief, wat ’n navorsersgemeenskap wil skep 
en ’n nuwe geslag akademici ondersteun, kan hierdie groep 
navorsers inspirasie kry, idees uitruil, mekaar ondersteun 
en sosialiseer. By die geleenthede van 2015 is hulle ingelig 
oor hoe om van navorser tot entrepreneur te ontwikkel, 
oor loopbaangeleenthede op ekologiese gebied, sowel as 
gesondheidskwessies.

Bevordering van navorsingsuitsette

Die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding 
se amptelike verslag van 2014 het die US se status as 
mees navorsingsproduktiewe akademiese instelling in 
die land opnuut bevestig. Volgens dié verslag is die 
geweegde navorsingsuitset per voltydse US-personeellid 
(publikasies én nagraadse studente) 3,03 – reeds die sesde 
agtereenvolgende jaar die hoogste van alle universiteite 
in die land. Ook wat publikasie-uitsette per koppetelling 
betref, beklee die US met ’n syfer van 1,50 die landwye 
eerste plek.
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Ons navorsingsuitsetprestasie 2012 2013 2014 2015

Geweegde navorsingsuitset per koppetelling 3,08 (eerste in SA) 2,97 (eerste in SA) 3,03 (eerste in SA) *

Navorsingspublikasieuitset per koppetelling 1,36 (eerste in SA) 1,47 (eerste in SA) 1,50 (eerste in SA) *

Die verhouding geweegde navorsingsuitsette 
per voltyds-ekwivalente onderrig- en navorsings-
personeellid (Strategiese bestuursaanwyser; kyk bladsy 27)

2,41 2,33 2,50 *

Times Higher Education-wêrelduniversiteitsranglys 251–275 301–350 276–300 301

Times Higher Education se BRICS-ranglys 11 (uit 200 
universiteite)

Quarelli Symonds (QS) se ranglys 401–450 387 390 302

* 2015 se resultaat word in 2016 gerapporteer.

Die Times Higher Education-wêrelduniversiteitsranglys 
vir 2015/16 plaas die Universiteit in 301ste plek, terwyl 
die US uit 200 universiteite posisie nommer 11 op die 
BRICS-universiteitsranglys beklee. Dít plaas die US tweede 
in Suid-Afrika en Afrika nadat dit slegs ’n jaar vantevore 
nog derde was. Boonop het die jaarlikse institusionele 
navorsingsverslag, Research at Stellenbosch University, die 
vierde agtereenvolgende jaar ’n uitnemendheidsprys by 
MACE (Marketing, Advancement and Communication in 
Education) se konferensie van 2015 ontvang.

Bostaande uitmuntende prestasies was moontlik weens die 
spesiale meganismes waardeur die verantwoordelikheid-
sentrum navorsingsuitsette ondersteun en bevorder.

Bevorderlike biblioteekruimtes en oop toegang
Toegang tot wetenskaplike navorsingsmateriaal is 
noodsaaklik vir navorsingsondersteuning en  
-uitbreiding. Die US Biblioteek- en Inligtingsdiens dien 
as ’n instaatsteller van navorsing en innovasie deur die 
verkryging, skepping, verspreiding en bewaring van die volle 
spektrum navorsingsmateriaal.

As deel van die kampuswye gebou- en fasiliteitsopknapping 
is die sentrale JS Gericke Biblioteek sowel as die takbiblioteke 
van Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe, die 
Bestuurskool en Teologie by die Kampusvernuwingsplan 

en die institusionele planne van die verskillende fakulteite 
ingesluit. Dít bied die Biblioteek ’n unieke geleentheid om sy 
fisiese infrastruktuur oor die volgende vyf jaar te vernuwe. 
Die doel is om lewendige, aanpasbare en tegnologieryke 
fisiese en virtuele ruimtes te skep wat innovasie, 
samewerking, toegang tot kundige biblioteekpersoneel, 
sosiale skakeling en rustige studie bevorder.

Die Biblioteek het ook sy ooptoegangdienste verder uitgebrei. 
Dit het ingesluit die beskikbaarstelling van US-geaffilieerde 
akademiese tydskriftitels deur SUNJournals, die sentralisasie en 
digitale argivering van US-navorsingsuitsette deur SUNScholar, 
die aanbieding en bestuur van aanlyn konferensies en die 
publikasie van konferensieverrigtinge deur SUNConferences, 
die betaling van artikel-/bladfooie vir ooptoegangtydskrifte, en 
die bekendstelling van SUNDigital Collections.

Uitbou van navorsingsinnovasie

Innovasie is ’n belangrike komponent van die US se 
navorsingsukses. Dit posisioneer die Universiteit as ’n plek 
van geleenthede wat die beste navorsers en studente van 
Afrika en die res van die wêreld lok. ’n Goeie aanwyser 
van die stand van innovasie is die getal aansoeke vir 
patentsamewerkingsooreenkomste wat US-navorsers 
indien. Die volgende grafiek toon duidelik dat die US ’n 
voorloper is op hierdie gebied:

Deur die ontwikkeling van ’n nuwe geslag akademici, 
versterk die verantwoordelikheidsentrum die 
Universiteit se navorsingsvermoë, vernuwe die 
navorserskohort, en dra terselfdertyd tot die US se 
transformasie- en diversiteitsdoelwitte by.
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Dat die US se getal PCT-aansoeke selfs dié van die 
WNNR (Wetenskaplike en Nywerheidnavorsingsraad) 
oorskry, is verblydend en ’n teken dat die instelling 
besig is om nuwe produkte en dienste te skep wat 
tot ekonomiese en maatskaplike verbetering in die 
land kan bydra. Deur die fasilitering van die US se 
tegnologieoordragmaatskappy Innovus is verskeie 
patente geregistreer en lisensieooreenkomste gesluit vir 
waardetoegevoegde produkte op onder meer landbou-, 
mediese en tegnologiegebied. Vir meer besonderhede oor 
US-uitvindings, raadpleeg gerus “Die kommersialisering van 
intellektuele eiendom en die skep van sakegeleenthede” in 
die verslag van die Bedryfshoof, bladsy 35.

Innovus se suksesvolle ontginning van die US se 
intellektuele eiendom kan selfs verder bevorder word deur 
die uitbreiding van menslike kapitaal en bedryfsfinansiering. 
Innovus is ’n belangrike skakel om befondsing by die 
Tegnologie-Innovasieagentskap (TIA) vir US-navorsers 
se ontwikkelingswerk te kry en word deur die US as ’n 
strategiese bate beskou.

Navorsingsfokusgebiede

Ons prestasie 2012 2013 2014 2015

Navorsers met A-gradering van 
NNS 11 13 13 13

SARChI-navorsingsleerstoele 18 18 19 24

Ander geborgde 
navorsingsleerstoele 5 5 9 11

Sentrums van uitnemendheid 6 6 7 7

In pas met die Witskrif oor Naskoolse Onderwys 
en Opleiding van 2014, wat die klem op 
nisnavorsingsgebiede van nasionale belang plaas, het die 
verantwoordelikheidsentrum die afgelope jaar voortgegaan 
met die vestiging van navorsingsentiteite en -vermoë wat 
’n werklike impak op die uitvoering van die Nasionale 
Ontwikkelingsplan kan hê.

Die Universiteit het die tuiste van vyf nuwe 
navorsingsleerstoele geword. Die leerstoele is deel van 
die Nasionale Navorsingstigting (NNS) se Suid-Afrikaanse 
Navorsingsleerstoelinisiatief (SARChI) en word deur die 
Departement van Wetenskap en Tegnologie (DWT) 
gefinansier. Die vyf leerstoele – wat almal deur vroue 
beklee word – handel oor gespesialiseerde en relevante 
studiegebiede vir die ontwikkelende Suid-Afrikaanse 
samelewing, naamlik sosiaal-ekologiese sisteme en 
veerkragtigheid (prof Oonsie Biggs), genderpolitiek 
(prof Amanda Gouws), kindertuberkulose (prof Anneke 
Hesseling), geïntegreerde skeletspierfisiologie, -biologie en 
-biotegnologie (prof Kathy Myburgh) en die sosiologie  
van grond, omgewing en volhoubare ontwikkeling  
(prof Cherryl Walker). Die US beskik nou oor altesaam  
24 SARChI-leerstoele.

Wat gespesialiseerde navorsingsvermoë betref, het die 
US in 2015 die tweede meeste NNS-geëvalueerde 
wetenskaplikes in die land gehad, naamlik 372, 
waaronder dertien A-geëvalueerde navorsers. Prof 
Nulda Beyers (Pediatrie en Kindergesondheid) en 
dr Wesaal Khan (Mikrobiologie) was finaliste vir 
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die DWT-pryse vir vrouewetenskaplikes. Prof Bert 
Klumperman (Chemie en Polimeerwetenskap), dr John 
Terblanche (Bewaringsekologie en Entomologie) en me 
Marina Joubert (Sentrum vir Navorsing oor Evaluering, 
Wetenskap en Tegnologie) was finaliste vir die gesogte 
Nasionale Wetenskap- en Tegnologieforumpryse. Me 
Joubert het uiteindelik die kategorie “Kommunikasie 
vir uitreik en bewusmaking deur ’n span of individu” 
gewen. Daarbenewens het dr Nuraan Davids 
(Onderwysbeleidstudies), mnr Ethan Newman (Plant- en 
Dierkunde) en prof Oonsie Biggs (Sentrum vir Komplekse 
Sisteme in Transisie) NNS-uitnemendheidspryse ontvang.

Skep van navorsingsinkomste deur 
navorsingsvennootskappe

Ons prestasie 2013 2014 2015

Navorsingskontrakte R477,1 m R585 m R637,2 m

NNS/THRIP R160,3 m R198,3 m R224,1 m

Totaal R703,4 m
(2012: R531,5 m)

R878,9 m R860 m

Die verantwoordelikheidsentrum se strategiese 
doelwitte sluit in om volhoubare navorsingsinkomste 
deur vennootskappe te skep. Moontlike bronne van 
navorsingsinkomste is kontraknavorsing (derde geldstroom) 
en filantropiese skenkings (vierde geldstroom).

Altesaam 850 nuwe navorsingskontrakte met ’n totale 
geldwaarde van R1,187 miljard is in 2015 verwerk 
(multijaarkontrakte ingesluit). Deur THRIP, die program vir 
bedryfsgerigte tegnologie en menslike hulpbronne, is die US 
se bedryfsvennootskappe verder versterk deur die indiening 
van 62 finansieringsaansoeke. Hiervan was 95% geslaagd, wat 
’n bykomende R76,07 miljoen vir die US gewerf het (R54,96 
miljoen van die bedryf, en R21,11 miljoen van THRIP).

Boonop het US-navorsers 34 nuwe voorstelle aan die 
uiters mededingende Europese Unie (EU) Horizon 2020 
Raamwerkprogram voorgelê. Uiteindelik was US-navorsers 
betrokke by drie nuwe EU Horizon 2020-projekte ter 
waarde van ongeveer R16,4 m (volgens die wisselkoers 
op dag van toekenning bereken) waarby meer as 30 
internasionale konsortiumlede betrokke is.

Handhawing van nagraadse studentesukses

Ons prestasie 2013 2014 2015

Bruin, swart en Indiër- 
nagraadse studente 46% 46% 47%

Nie-SA- nagraadse 
studente 18,3% 17,8% 19%

Magistergrade toegeken 1 301 1 293 1 366

Doktorsgrade toegeken 225 234 266

’n Suksesvolle nagraadse studentekorps is ’n belangrike 
bousteen van enige navorsingsintensiewe universiteit. 
Om die getal nagraadse studente van alle etnisiteite 
te verhoog en hulle sukses te verseker, het die 
verantwoordelikheidsentrum ’n verskeidenheid toegespitste 
ondersteuningsmeganismes ingestel.

Een daarvan is spesiale nagraadse dienste en administrasie 
deur die Nagraadse en Internasionale Kantoor (NIK). Die 
NIK ondersteun nagraadse studentesukses én internasionale 
akademiese mobiliteit. Hierdie twee aspekte is in 2015 
met welslae geïntegreer deur die ondersteuning van al 
hoe meer internasionale nagraadse studente (1% meer 
as die vorige jaar), die voltooiing van ’n projek oor 
internasionale doktorale onderwys (FRINDOC) en die 
toekenning van gesamentlike magister- en PhD-grade in 
samewerking met internasionale hoëronderwysinstellings. 
Nuwe internasionale universiteitsooreenkomste is ook 
met instellings in Spanje, Turkye, Egipte, Duitsland, die 
Tsjeggiese Republiek, Nederland en die Verenigde State 
gesluit. Die eerste jaar van die voorkeurvennootskap met 
die Katholieke Universiteit Leuven is in werking gestel, 
wat gelei het tot ’n eerste dinkskrum tussen 15 US- en 
15 Leuven-studente wat oor “die stad van die toekoms” 
besin het. Studentemobiliteit is aansienlik verhoog, met 170 
meestal nagraadse US-studente wat met NIK-fasilitering en 
-finansiering aan oorsese uitruil- en somerskoolprogramme 
kon deelneem. Die US het ook sy deelname aan EU-
projekte voortgesit, waaronder Erasmus+ (die EU-program 
vir onderwys, opleiding, jeug en sport) se studente-
uitruilprogram en die vermoëbouprogram vir nagraadse 
studieleiers. Deur die volgehoue pogings van die NIK het 
4 117 nie-Suid-Afrikaanse burgers tot en met September 
2015 as US-studente geregistreer, van wie 60% van 
Afrika kom. Van hierdie groep het sowat 2 000 vir na-
baccalaureusprogramme ingeskryf.

Ook die Biblioteek- en Inligtingsdiens het tot sterk 
nagraadse uitsette bygedra. Die Navorsingsentrum het ’n 
aantal gespesialiseerde werksessies vir nagraadse studente 
aangebied wat gekonsentreer het op ondersteuning 
deur die hele navorsingsproses en die verhoging van 
wetenskaplike uitsette.

Inligtings- en kommunikasietegnologie verder 
opgeskerp

Die Afdeling Informasietegnologie se werksaamhede 
was gerig op selfbeoordeling, risikobestuur sowel as 
voorbereidingswerk vir verdere diensvernuwing en 
-verbetering.

Na drie dekades in die Ingenieurswese-kompleks 
het Informasietegnologie ’n nuwe, ultramoderne, 
omgewingsvriendelike kantoorgebou aan die noordekant 
van Stellenbosch-kampus betrek. Die gebou-ontwerp sluit ’n 
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ekonomiese oop vloerplan, energiedoeltreffende beligting, 
lugversorging, ’n vertikale tuin en reënwateropvangs in. 
Die verskuiwing het gepaardgegaan met ’n baie geslaagde 
veranderingsbestuursproses om personeel op hulle nuwe 
werksomgewing voor te berei.

Ingevolge die Strategie vir Inligtingskommunikasietegnologie 
(IKT) in Leer en Onderrig het die Raad in 2014 
finansiering bewillig vir die vernuwing van die Universiteit 
se kern- administratiewe inligtingstelsels, naamlik die 
studente-inligtingstelsel en die finansiële stelsel. Dít is 
die eerste vernuwing van hierdie stelsels die afgelope 
20 jaar, en is ’n reuse-taak omdat die stelsels in dié 
tydperk voortdurend uitgebrei het. Die US wou 
aanvanklik aan die ontwikkeling en implementering van 
gemeenskapsbronsagteware deelneem deur kundige 
menslike hulpbronne te voorsien, maar teen die einde 
van 2014 het die Kuali-stigting ’n kommersiële entiteit 
geskep om sagteware volgens die spesifikasies van 

die internasionale hoëronderwysgemeenskap te skep. 
Gevolglik het die US die grootste gedeelte van 2015 
daaraan gewy om by hierdie verandering aan te pas deur 
oor kontrakte en werksbestek met die nuwe entiteit te 
onderhandel en aan spesifikasiewerksessies deel te neem. 
Deur kostebesparende samewerking met Noordwes 
Universiteit aan Kuali is die eerste SIS-produk – die 
kurrikulumbestuursmodule – ontwikkel, wat nuwe en 
waardevolle funksionaliteit aan US-bedrywighede toevoeg. 
Tegniese en funksionele spanne is oorgehaal om gedurende 
2016 verdere beduidende vordering te maak.

Informasietegnologie het ook saam met ander 
navorsingsteunafdelings en navorsers aan ’n taakgroep 
deelgeneem om navorsers se IKT-behoeftes te bepaal. 
Uiters waardevolle inligting is sodoende ingesamel en 
ingesluit by ’n strategie wat gedurende 2016 aan die Rektor 
se Bestuurspan en die Raad voorgelê sal word.

Studente van die Skool vir Rekeningkunde 
het ondersteuningsbriefies aan hul lektore 
geskryf wie se kantore op die boonste 
verdeping van die Van der Sterr-gebou 
(sigbaar in die agtergrond) deur die brand 
verwoes is. Goeie bestuur, kommunikaise 
en die aanbod van fasiliteite deur ander 
fakulteite, kerke en privaat organisasies het 
die ontwrigting verminder.

Goeie bestuur, kommunikasie en ondersteuning verminder ontwrigting deur brand
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In 2015 is die verantwoordelikheidsentrum Gemeenskapsinteraksie en Personeel 
tot Sosiale Impak, Transformasie en Personeel herdoop.

Verslag van die waarnemende 

VISEREKTOR 
(Sosiale impak, Transformasie en Personeel)

Prof Nico Koopman

Hiermee saam kom eerstens ’n hernude klem op die 
verhoging van die Universiteit Stellenbosch (US) se sosiale 
impak om die groter gemeenskap te bereik, ’n verskil te 
maak en relevant te wees vir samelewings in Suid-Afrika, 
die res van Afrika én op ander vastelande. Terselfdertyd 
erken en verwelkom die US hiermee ook die samelewing 
se impak op die Universiteit en sy bedrywighede.

Tweedens simboliseer die nuwe naam ook nuwe stukrag 
vir transformasie aan die US. Met elke US-afdeling wat 
op die een of ander manier by die transformasieproses 
betrokke is, is dit by alle werksaamhede van die 
Universiteit geïntegreer. Tog bestaan daar ook ’n behoefte 
aan spesifieke eenhede aan die US wat pertinent en 
fasiliterend op transformasie konsentreer. Op voetspoor 
van die Handves van Menseregte van Suid-Afrika beoog 
transformasie ’n samelewing van menswaardigheid. 
Die drie boustene van menswaardigheid is helende 
versoening, omarmende geregtigheid en verantwoordelike 
vryheid. Hierdie grondwetlike visie word in die US se 
hooftransformasiedokument, die Institusionele Voorneme 
en Strategie 2013–2018 (IVS), gekonkretiseer met ons 
transformasiestrewe om uitnemend, inklusief, innoverend 
en toekomsgerig te wees. Die waardes in die IVS, naamlik 
uitnemendheid, medeverantwoordbaarheid, empatie, 
innovasie en diensbare leierskap, sal as onderbou en 
rigsnoer dien in die konstruksie van ’n samelewing en 
instelling van menswaardigheid.

Transformasie is die vernuwende 
stukrag wat ons vorentoe neem.

Derdens bly ’n goed toegeruste, gesonde en 
versorgde personeelkorps ’n voorrangsaak. Die 
verantwoordelikheidsentrum dra dus sorg dat ’n diverse 
US-personeel oor die kennis, waardes en vaardighede beskik 
om die instelling se strewes te help verwesenlik. Die kweek 
van ’n kultuur van sorg, omgee, empatie, aanmoediging en 
ontwikkeling speel hier ’n onontbeerlike rol.

Hieronder volg ’n oorsig van die 
verantwoordelikheidsentrum se werk die afgelope jaar 
om in sy herskikte vorm sy strategiese doelwitte deur die 
aktiwiteite van sy verskillende omgewings te bereik.

Transformasie deur en van die US

TRANSFORMASIE

MENSWAARDIGHEID
Helende versoening

Omarmende geregtigheid
Verantwoordelike vryheid

US WAARDES
Empatie

Diensbare leierskap 
Medeverantwoordbaarheid

Innovasie
Uitnemendheid
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Vestiging van landelike platforms

Die US Landelike Kliniese Skool op Worcester, sowat 50 
km vanaf die Stellenbosch-hoofkampus, wat in 2012 met 
’n aanvanklike klem op gesondheid op die been gebring is, 
dien as ’n prototipe- landelike platform waar die Fakulteit 
Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe nou ook ander 
US-fakulteite die geleentheid bied om transdissiplinêr saam 
te werk.

In 2015 was die fakulteite Regsgeleerdheid en 
Opvoedkunde aktief op die Worcester-kampus 
– eersgenoemde deur die werksaamhede van die 
Regshulpkliniek, en laasgenoemde deur onderwysstudente 
wat die praktiese gedeelte van hulle opleiding op 
Worcester voltooi het. Die Regshulpkliniek bied 
regsbystand aan kwesbare mense in die omgewing 
en hanteer siviele aangeleenthede soos egskeidings, 
gesinsgeweld, onderhoudbetalings, uitsettings en 
arbeidsgeskille. Drie personeellede besoek Worcester een 
maal per maand en konsulteer met 28 tot 34 kliënte per 
besoek (kyk Fakulteit Regsgeleerdheid, bladsy 80).

Die gedagte is om verdere fakulteite by die platform te 
betrek en mettertyd ook die moontlike ontwikkeling van 
ander volhoubare landelike platforms te ondersoek.

Bevordering van samelewingsgerigte 
vakkundigheid

Die verantwoordelikheidsentrum het sy werk voortgesit 
om samelewingsgerigte vakkundigheid aan te moedig deur 
akademiese en professionele steunpersoneel van die US al 
hoe meer geleenthede vir samewerkende navorsing sowel 
as eksterne blootstelling en deelname te bied.

Die Afdeling Gemeenskapsinteraksie, wat nou as die 
Afdeling Sosiale Impak bekend staan en steeds as een 
van die hoekstene van die verantwoordelikheidsentrum 
dien, het as makelaar tussen navorsers van die Stad 
Kaapstad en die US opgetree. So kon hulle meeding 
om navorsingstoelaes deur die bemiddeling van die 
Kaapse Hoëronderwyskonsortium te bekom. Dieselfde 
proses sal in 2016 met die Wes-Kaapse provinsiale 
regering gevolg word. Die Afdeling het ook deur 
gereelde praktykgemeenskapsbyeenkomste akademici 
van verskillende fakulteite byeengebring om hulle werk 
onderling te bespreek en interdissiplinêre navorsing aan 
te moedig. Danksy fasilitering deur die Afdeling kon 
US-akademici voorts aan nasionale en internasionale 
konferensies, soos die Internasionale Simposium oor 
Diensleer en die konferensie van die Talloires-netwerk, 
deelneem en hulle referate in portuurbeoordeelde 
vaktydskrifte publiseer.

Ook die Kampusgesondheidsdiens (KGD) het voortgegaan 
om uit te reik en deur sy kundigheid by ander betrokke 
te raak. Benewens steundienslewering by verskeie 

institusionele byeenkomste, was daar ’n groot vraag na 
KGD-geneeshere by eksterne geleenthede soos die 
Discovery Wêrelddriekampreeks in Kaapstad in April, 
die Suid-Afrikaanse Rugbyunie se internasionale reeks 
vir onder-18’s in Augustus, die Kaapse afdeling van die 
Wêreldrugbysewestoernooi in Desember, sowel as 
verskeie internasionale en nasionale rugbywedstryde op 
Nuweland. KGD-fisioterapeute ondersteun ook nasionale 
spanne vir die Paralimpiese wêreldkampioenskapstoernooi 
en die Afrikaspele. Nóg ’n bewys van hoe hoog KGD 
se kundigheid buite US-grense aangeslaan word, is dat 
die Springbokrugbyspan, die Blitsbokke en Stormers, 
SASCOC se Wêreldjeugspele-atlete en ál Matie Sport se 
hoëprestasieatlete voor deelname aan hulle onderskeie 
kragmetings kardiologie- en ander sifting by KGD 
ondergaan het.

Met akkreditasie by die Amerikaanse 
Kampusgesondheidsvereniging en die Internasionale 
Federasie vir Sportgeneeskunde, was KGD-
verteenwoordigers aktief op internasionale verhoë, 
soos by die jaarkongres van die Amerikaanse Kollege vir 
Sportgeneeskunde (ACSM) en by die mediese universiteit 
Albany in New York. Dr Jo-Anne Kirby het Wêreldrugby-
akkreditasie as ’n senior mediese opleidingsbeampte 
ontvang, en dr Pierre Viviers die hoog aangeskrewe ACSM-
genootskap. Internasionale besoekers aan KGD het ingesluit 
prof James Skinner van die Universiteit van Indiana en drs 
Doug McKeag, James MacDonald en Allison Brooks van die 
Amerikaanse Mediese Vereniging vir Sportgeneeskunde.

As sý bydrae tot samelewingsgerigte vakkundigheid 
het die Universiteitsmuseum se openbare programme 
en uitstallings duisende mense in die loop van die jaar 
bereik. Twaalf uitstallings is geopen, waaronder die 
kultuurhistoriese uitstalling Universiteit Stellenbosch: 
Verlede, hede, toekoms, wat dien as aanloop tot die 
US-eeufeesvieringe in 2018, sowel as uitstallings deur 
Erhard Thiel, Herman van Nazareth, David Goldblatt, 
transformasiegerigte uitstallings in die versameling New 
Home, en ’n uitstalling oor versetkuns. Die museum 
se kultuurhistoriese navorsing het op artikels in 
geakkrediteerde vaktydskrifte en referate by nasionale en 
internasionale kongresse uitgeloop. Navorsingsresultate 
is ook deur ses kortkursusse, 23 openbare lesings en 
spesialisradiogesprekke na die res van die US-gemeenskap 
en verder versprei.

Die Institusionele MIV-kantoor (IMK), wat nie net as 
sentrale kontakpunt vir institusionele MIV-verwante 
voorkoming en samewerking dien nie, maar ook 
akademiese kennis en sosiale impak uiters doeltreffend 
kombineer, het op sy beurt aktief uitgereik as lid van 
die Stellenbosch Gesondheidsforumtaakspan en die US 
Adviesforum vir Studenteondersteuningsdienste (USASO). 
Die IMK het ook nasionaal bydraes gelewer in deskundige 
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panele oor die ontwikkeling van sogenaamde MSM- 
(Men who have Sex with Men) en LGTBQI- (Lesbian, Gay, 
Transgender, Bisexual, Queer/Questioning, and Intersex)
programme by alle hoëronderwysinstellings sowel as die 
integrasie van MIV by hoëronderwyskurrikulums. Voorts 
het personeellede van die IMK twee nasionale konferensies 
bygewoon en altesaam vyf aanbiedings gelewer.

Verbreding van toegang en skep van 
ontwikkelingsgeleenthede

Die Afdeling Sosiale Impak het deelname aan US-
bedrywighede verhoog deur gemeenskapsvennote toegang 
tot die Universiteit se hulpbronne en fasiliteite te bied, en 
deur die gesamentlike viering van nasionale dae en spesiale 
geleenthede. Die Afdeling het ook weer twee Science 
& Society-geleenthede aangebied om die wetenskap te 
populariseer – een met hoërskoolleerders en akademiese 
sterre van die US, en die ander met ’n plaaslike netwerk 
teen middelmisbruik en US-navorsers op dié gebied.

Die program Toegang tot visuele kunste van die US 
Museum het in die verslagjaar ’n paar honderd leerders 
van voorheen benadeelde skole aan ’n nuwe wêreld 
blootgestel. Dié program bied leerdervervoer, ’n 
rondleiding in die museum, en opvoedkundige besprekings 
van uitgesoekte kunswerke.

Die jaarlikse US Woordfees, nóg ’n trotse komponent 
van die verantwoordlikheidsentrum vir Sosiale Impak, 
Transformasie en Personeel, gooi as’t ware die US en die 
kunste se deure oop vir die groter gemeenskap. Woordfees 
2015 van 6 tot 15 Maart, die sestiende aflewering van 
dié geleentheid, het die meeste produksie-kaartjies van 
alle Afrikaanse kunstefeeste verkoop (met uitsluiting van 
terreintoegangskaartjies by ander feeste). Met 34% groei 
in algehele verkope, is alle vorige rekords oortref. Die fees 
plaas jaarliks ’n sterker klem op meer diverse feesgangers en 
’n meer geïntegreerde gehoor, en sal in 2016 die eerste keer 
ook lokale in Kayamandi en Idasvallei gebruik. Woordfees 
2015 het altesaam 21 Fiësta-benoemings vir uitstaande werk 
by ’n Afrikaanse fees ontvang – die meeste van alle feeste. 
Die projek Woorde Open Wêrelde (WOW), ’n simbiotiese 
skolevennootskapsprojek van die Woordfees, het ook weer 
toegang tot die US se akademiese aanbod help verbreed 
deur ’n tiental eerstegenerasiestudente met aanvullingsbeurse 
van R30 000 per jaar per student  
te ondersteun.

Die US Koor, die oudste koor in Suid-Afrika, dien as plat-
form vir koorlede om hulle potensiaal te ontgin, en bied 
waardevolle nasionale én internasionale blootstelling aan 
baie studente wat nie andersins die geleentheid sou kry 
nie. Die koor met sy 110 lede vanuit alle US-fakulteite en 
professionele steundienste is steeds boaan die Interkultur-
wêreldranglys.

Die IMK het MIV-opleiding van ’n hoë akademiese gehalte 
vir studente, personeel én nieregeringsorganisasies 
toeganklik gemaak deur 12 kortkursusse aan te bied. Die 
ontwikkelingsgeleenthede wat die IMK skep, het ook tot 
buite Suid-Afrikaanse grense gestrek met die aanbieding 
van twee pas ontwikkelde kortkursusprogramme vir twee 
nuwe Amerikaanse universiteitsvennote.

Kapasiteitsbou vir ervaringsleer en steun om 
graduandi-eienskappe te ontwikkel

Die Afdeling Sosiale Impak se kredietdraende Kortprogram in 
Diensleer en Gemeenskapskakeling het weereens akademiese 
personeel se vermoëns uitgebou. Dié program handel 
oor ervaringsleer en -onderrig wat die US se gewenste 
graduandi-eienskappe by studente inskerp en samewerkende 
navorsingsmetodologieë aanmoedig. Personeel van die 
Afdeling het ook klas gegee in die beroepsgerigte nagraadse 
diploma- en magisterprogramme in die Hoër Onderwys, en 
individuele bystand verleen aan akademiese personeel wat 
hulle onderrigvaardighede wou verbeter.

Wat studentevrywilligerwerk betref, is die kredietdraende 
Kortkursus oor Leierskap deur Gemeenskapsinteraksie ook 
weer in samewerking met die Frederik Van Zyl Slabbert 
(FVZS) Instituut vir Studenteleierskapsontwikkeling vir 
studentevrywilligers van die US én twee ander universiteite 
aangebied. Die US beskou studentevrywilligerwerk as 
’n gestruktureerde buiteklasleerervaring wat tot die 
ontwikkeling van die gewenste graduandi-eienskappe bydra 
en waarvoor studente formele erkenninng kry in die vorm 
van ’n transkrip wanneer hulle gradueer.

Ook KGD het met die FVZS Instituut saamgespan om 
die kursus “Siek en sat daarvoor om siek en sat te wees” 
in die module “Studente as agente vir maatskaplike 
verandering” aan te bied. Hierdie kursus beklemtoon die 
siektevoorkomingsaspekte van fisiese aktiwiteit, sowel as 
hoe studente dit in gemeenskappe kan toepas om die 
siektelas in die samelewing te verlig. Die IMK het eweneens 
met die FVZS Instituut en ook die Luister-Leef-en-Leer- 
(LLL-) huise saamgewerk, sowel as ’n personeelkursus in 
vennootskap met die Eenheid vir Gestremdhede en die 
Transformasiekantoor aangebied, om leiersvaardighede te 
ontwikkel en graduandi-eienskappe te versterk.

Bestuur van kennis- en ander vennootskappe

Die verantwoordelikheidsentrum vir Sosiale Impak, 
Transformasie en Personeel het in 2015 sy werk voortgesit 
om die US se vennootskappe met skole en ander 
samelewingsorganisasies so te bestuur dat die Universiteit 
se unieke wetenskaplike hulpbronne onontbeerlik vir sy 
vennote word en sodoende tot die US se volhoubaarheid 
bydra.
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Die WOW-projek, wat met die Woordfees saamhang, is 
die US se grootste skoolvennootskapsprojek en die enigste 
wat taal en die woord gebruik om minderbevoorregte 
leerders te bereik en te ontwikkel. Met vernuftige bestuur 
het dié vennootskap in die verslagjaar 282 270 mense en 
2 354 skole bereik – sowat 40 000 meer mense en 600 
meer skole as in 2014. Dit het ook daartoe bygedra dat 
4 190 leerders van 414 verskillende hoër- en laerskole 
die Woordfees bygewoon het. Die WOW-dag vir graad 
12-leerders het 1 448 matrieks en 250 onderwysers van 88 
verskillende skole gelok. Die WOW-spelfees vir skole is in 
ál nege provinsies aangebied, en boonop die eerste keer 
met Sanlam as naamborg. 

Die Universiteit het sy memorandums van 
verstandhouding met die munisipaliteite van Stellenbosch, 
Drakenstein, Hessequa en Saldanhabaai in stand gehou, 
sowel as soortgelyke ooreenkomste met die Stad 
Kaapstad en die Wes-Kaapse regering via die Kaapse 
Hoëronderwyskonsortium. Dít het gereelde kontak en 
hoëvlakvergaderings gedurende die jaar vereis.

Personeel van die Afdeling Sosiale Impak dien steeds 
as aktiewe makelaars van kennisvennootskappe met 
gemeenskapsnetwerke en -forums. Die Lückhoffskool, 
wat in 2015 tagtig jaar oud geword het, het dié mylpaal 
saam met die Afdeling gevier deur 825 leerders by 
’n spesiale geleentheid op verhale oor die skool se 
geskiedenis te trakteer. Die Afdeling se twee US 
Skoolvennootskapsforums in samewerking met die 
Sentrum vir Voornemende Studente en die Sentrum vir 
Pedagogie (SUNSEP) het ook belangrike institusionele 
koördinering en strategiese rigting gebied aan US-personeel 
wat by skoolprojekte betrokke is. ’n Ope uitnodiging aan 
omliggende gemeenskappe na ’n gemeenskapsforum 
het ’n wye verskeidenheid verteenwoordigers 
byeengebring om gedagtes oor die ontwikkeling van 
Stellenbosch uit te ruil. Die Afdeling het ook sy bande 
met die Idasvallei-predikersforum en die Stellenbosse 
Welsynsorganisasieskoördineringskomitee (SWOKK) 
versterk deur saam te besin oor hoe die US beter op 
plaaslike behoeftes kan reageer.

Toevoeging tot ons waardeproposisie deur ’n 
beter toegeruste personeelkorps

Goeie vordering met werknemerwaardeproposisie
As primêre rolspeler in die voortgesette verbetering 
van die US-personeelkorps, het die Afdeling Menslike 
Hulpbronne daarop gekonsentreer om die Universiteit 
as voorkeurwerkgewer in die Suid-Afrikaanse 

hoëronderwyssektor te vestig. In dié verband is die US se 
werknemerwaardeproposisie van deurslaggewende belang 
en het dit grotendeels die Afdeling se bedrywighede gerig. 

Die hooffokus is dus om te verseker dat die Universiteit 
die regte arbeidsmag het wat getalle, vaardighede, 
posvlakke, ingesteldheid, en rasse- en geslagsamestelling 
betref ten einde bepaalde strategieë doeltreffend uit 
te voer en sodoende aan die vereistes van die US 
se Institusionele Voorneme en Strategie te voldoen. 
Teen die einde van 2015 kon Menslike Hulpbronne 
terugkyk op goeie vordering met veral vergoeding en 
voordele, werknemerwelwees, die intrinsieke aard 
van werk, opleiding en ontwikkeling, prestasiebestuur, 
diversiteitsbestuur en arbeidsverhoudinge. Bepaalde 
prestasies was die uitbreiding van diversiteit op 
senior personeelvlakke en ’n spesiale projek om die 
loopbaanvordering van vrouepersoneel te verbeter.

Personeelimpak van protesaksie
Die laaste paar maande van die jaar het Menslike 
Hulpbronne egter ook ’n aantal onvoorsiene uitdagings 
beleef. Die protesaksie oor studentegeld, massa-aksie 
oor die inkoop of uitkontraktering van dienste, en 
gevolglike personeeltrauma het beduidende druk op die 
welweesfunksies van die Afdeling geplaas. Dit is egter 
doeltreffend en uiters professioneel bestuur. Geleenthede 
word ook beplan om personeel toe te rus om protesaksie 
te hanteer.

Die Afdeling Regsdienste, ’n integrale entiteit vir die 
ondersteuning en verbetering van interne sistemiese 
skakeling, is eweneens deur bogenoemde uitdagings geraak. 
Hoewel die Afdeling, veral die eenhede vir Regsadvies en 
Studentedissipline, by tye oorbelas was, het die funksie 
egter sy pligte suksesvol nagekom en met die hulp van 
eksterne regsfirmas sy kant gebring om in die Universiteit 
se behoeftes te voorsien. Met die bykomende eise wat 
die protesaksie aan Regsdienste gestel het, is heelparty 
van die aanbevelings uit die gehaltebeoordeling van 
2014 bevestig en verdere belangrike prioriteite uitgewys. 
Dít sluit in die belang van ’n bespoedigde en algehele 
hersiening van die kode vir studentedissipline, sowel as die 
behoefte aan ’n hersiene begroting vir die onmiddellike 
toekoms, gedagtig aan die koste van regsdienste. 
Uitdagings waaroor rolspelers in die Afdeling én die groter 
verantwoordelikheidsentrum in gesprek bly, sluit in die 
ontwikkeling van ’n toepaslike wetsvoldoeningsfunksie 
en -plan, en steun- en advieslewering binne hulpbron- 
en finansieringsbeperkinge. Die versterking van die 
personeelkorps in die Afdeling Regsdienste is ’n prioriteit.



57

WERKNEMER-

WAARDE-

PROPOSISIE

AFFILIASIE 
 ` Organisasieverbintenis
 ` Werksomgewing
 ` Burgerskap
 ` Titel

VERGOEDING 
 ` Basiese salaris
 ` Aansporings
 ` mededingende 

vergoeding
 ` Betalingsproses
 ` Billikheid

VOORDELE
 ` Gesondheid
 ` Aftrede
 ` Bekostigbaarheid

LOOPBAAN 
 ` Bevordering
 ` Persoonlike groei
 ` Opleiding
 ` Werksekerheid
 ` Erkenning

WERKSINHOUD 
 ` Uitdagings
 ` Verskeidenheid
 ` Selfstandigheid
 ` Bestuur van werkslading
 ` Terugvoering
 ` Sinvolheid

Gevoel van tuishoort by ’n 
voortreflike organisasie wat jou 
waardes deel

Werksbevrediging

Geleenthede vir 
ontwikkeling en 
bevordering

Voordele

Finansiële 
belonings

Elemente van die US se werknemerwaardeproposisie

Diensbillikheidsprofiel van akademiese personeel aan die Universiteit Stellenbosch

Fakulteit Swart Wit Totaal

Buitelanders

Groot-
totaal

Persone 
met 

gestremd-
hede

Persentasies (%)

Afrika Ander Totaal Swart Wit
Buite-

landers

Persone 
met 

gestremd-
hede

Agri-
Wetenskappe 13 59 72 2 11 13 85 2 18 82 15 2

Ekonomiese en 
Bestuursweten-
skappe 22 175 197 6 3 9 206 1 11 89 4 0

Geneeskunde en 
Gesondheids-
wetenskappe 43 87 130 2 7 9 139 1 33 67 6 1

Ingenieurswese 5 108 113 5 4 9 122 2 4 96 7 2

Lettere en Sosiale 
Wetenskappe 34 141 175 3 11 14 189  19 81 7 0

Natuur- 
wetenskappe 26 106 132 10 30 40 172  20 80 23 0

Opvoedkunde 24 24 48    48  50 50 0 0

Regsgeleerdheid 6 24 30  2 2 32 1 20 80 6 3

Teologie 6 17 23    23  26 74 0 0

Totaal 179 741 920 28 68 96 1 016 7 19% 81% 9% 1%
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Personeel- en studentegesondheid
Die Kampusgesondheidsdiens (KGD) het voortgegaan 
met sy kernbedrywigheid, naamlik die skep van ’n gesonde 
kampus as platform vir personeel- en studentesukses. 
Altesaam 27 328 konsultasies met studente en personeel 
het in die verslagjaar plaasgevind. Net wat studente betref, 
het KGD 3 613 meer besoeke as in die vorige jaar ontvang. 
’n Proaktiewe immunisasie-inisiatief teen griep, een van die 
hoofredes vir besoeke aan KGD, is ingestel, en ’n merkbare 
vermindering in gevalle is teenoor 2014 waargeneem. 
Hoewel daar geen beduidende siekte-uitbrekings op 
kampus was nie, bly die toenemende diagnose van nuwe 
tuberkulosegevalle ’n uitdaging. In antwoord hierop is 
protokolle in pas met die Departement van Gesondheid 
s’n in werking gestel, veral vir koshuisstudente. As deel 
van die beroepsgesondheidsprogram speel KGD ook ’n 
sterk ondersteuningsrol om tuberkulose by studente in 

Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe te voorkom, 
onder meer deur bewusmaking, toetse en die verskaffing 
van gepaste maskers.

’n Doelgerigte siftingsprogram om personeel en studente se 
gesondheid en veiligheid te verseker is ook in 2015 op alle 
kliniese fokusgebiede van KGD in werking gestel. Verskeie 
voorkombare siektes wat studente- en personeelprestasie 
kan beïnvloed, is uitgewys en behandel, waarvan diabetes 
en hoë bloeddruk die meeste voorgekom het. Goeie 
samewerking met Menslike Hulpbronne het gelei tot 
die inwerkingstelling van basislyn- mediese ondersoeke 
vir alle nuwe personeelaanstellings en die verskaffing 
van mediesefonds-siekteprofielinligting, wat alles tot die 
doeltreffende bestuur van gediagnoseerde toestande bydra. 
Daarbenewens is ’n omvattende radiologiediens op kampus 
in samewerking met eksterne vennote en die Afdeling 
Fasiliteitsbestuur gevestig.

Diensbillikheidsprofiel van bestuurs- en nieakademiese personeel aan die Universiteit Stellenbosch

Fakulteit / afdeling Swart Wit Totaal

Buitelanders

Groot- 
totaal

Persone 
met 

gestremd-
hede

Persentasies (%)

Afrika Ander Totaal Swart Wit
Buite-

landers

Persone 
met 

gestremd-
hede

AgriWetenskappe 65 42 107    107 1 61 39 0 1

Lettere en Sosiale 
Wetenskappe 49 49 98    98  50 50 0 0

Bedryfshoof 255 148 403  1 1 404 5 63 37 0 1

Ontwikkeling en 
Alumniverhoudinge 10 10 20    20  50 50 0 0

Afdeling Korporatiewe 
Bemarking 6 9 15    15  40 60 0 0

Afdeling van die 
Rektor 2 2 4    4  50 50 0 0

Ekonomiese en 
Bestuurswetenskappe 61 64 125    125  49 51 0 0

Opvoedkunde 29 20 49 1  1 50  59 41 2 0

Ingenieurswese 53 48 101 3 1 4 105  52 48 4 0

Regsgeleerdheid 8 11 19    19  42 58 0 0

Geneeskunde en 
Gesondheids-
wetenskappe 227 150 377 4 6 10 387 1 60 40 3 0

Krygskunde 1 2 3    3  33 67 0 0

Natuurwetenskappe 84 83 167 2 2 4 171  50 50 2 0

Teologie 8 8 16    16  50 50 0 0

Viserektor (Leer en 
Onderrig) 131 148 279    279 2 47 53 0 1

Viserektor (Navorsing, 
Innovasie en 
Nagraadse Studie) 134 156 290 2  2 292 1 46 54 1 0

Viserektor (Sosiale 
Impak, Transformasie 
en Personeel) 72 37 109 1  1 110 2 66 34 1 2

Groottotaal 1 195 987 2 182 13 10 23 2 205 12 55% 45% 1% 1%
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Verslag insake 

RISIKOBLOOTSTELLING,  
-EVALUERING EN -BESTUUR

Oor die afgelope ses jaar het die Universiteit risikobestuur 
tot ’n kernaspek van korporatiewe oorsig ontwikkel. 
In 2009 is ’n verankerde risikobestuursmodel aanvaar 
waarvolgens risiko’s in alle afdelings bepaal en so ver 
moontlik bestuur word daar waar dit ontstaan. Dié model, 
wat mettertyd verder verbeter is, is in 2013 aan ’n interne 
oudit onderwerp. Sedertdien is voorstelle uit hierdie oudit 
in werking gestel en is risikobeoordeling verbeter om 
vir aanvanklike én na-intervensiebeoordeling voorsiening 
te maak. Die aanvaarding van die Risikobestuursbeleid 
deur die Universiteitsraad in 2015 baan nou die weg 
vir die afhandeling en goedkeuring van ’n verbeterde 
risikobestuursraamwerk vir die US.

Risikobestuur onderstut institusionele bestuursprosesse 
deur risiko’s deurlopend in die Universiteit se 
elektroniese risikoregister vas te lê vir bestuursoorsig. 
Teen die einde van 2015 is ‘n Reputasieadvies-komitee 
gevestig om spesifiek aandag te gee aan risiko’s wat 
die Universiteit se uitstekende reputasie kan beïnvloed. 
Risiko’s in die elektroniese risikoregister aangeteken 
wat institusionele bestuursoorsig vereis, word dan na 
die Risikobestuurskomitee en daarna na die Rektor se 
Bestuurspan verwys. Die risikoregister word as bylaag 
ingesluit by die Rektor se risikobestuursverslag wat voor die 
Universiteitsraad se Oudit- en Risikokomitee dien.

Blootstelling aan eksterne risiko’s

Die eksterne risiko’s wat die Universiteit se kernfunksies 
kan raak en wat die Risikobestuurskomitee in die verslagjaar 
in ag geneem het, sluit die volgende onderwys- en 
opleidingsrisiko’s in wat deur die Wêreld Ekonomiese 
Forum uitgewys is:
 ` Al hoe meer gegradueerdes verlaat universiteite met 

buitengewoon baie skuld.
 ` Jong gegradueerdes aanvaar toenemend werk 

waarvoor hulle oorgekwalifiseer is.
 ` Studente wat ’n tersiêre kwalifikasie as ’n 

hoërisikobelegging beskou, sal net verder studeer 
indien hulle familie dit kan bekostig. Derhalwe 
belemmer kostedruk die verwerwing van kwalifikasies 
as ’n manier om ongelykheid teen te werk.

 ` Gegradueerdes wat nie werk kry nie en dus nie hulle 
studieskuld kan delg nie, kan nie vir hulle toekoms 
begin spaar nie.

 ` Snelle tegnologiese ontwikkeling maak tersiêre 
opleiding oor die internet en op ander elektroniese 
platforms al hoe gewilder. Opleiding geskied dus 
toenemend buite residensiële universiteitsverband.

 ` Daar is ’n toenemende verwagting dat universiteite 
’n bydrae moet lewer om die gaping tussen skool en 
indiensneming te laat krimp deur hulle programme aan 
te pas en programinhoud relevant te hou.

Die bestuur van interne strategiese risiko’s

In die hantering van interne risiko’s handhaaf die 
Risikobestuurskomitee ’n noukeurige balans tussen die 
eise van al die strategiese doelwitte in die Institusionele 
Voorneme en Strategie en die volgende wesenlike 
strategiese fokusgebiede:
 ` internasionalisasie;
 ` menslikehulpbronaangeleenthede soos die behoud van 

kundigheid en die diversiteit en transformasie van die 
personeelkorps;

 ` inklusiwiteit en vestiging van ’n transformasiekantoor;
 ` korporatiewe beeld en handelsmerk; en
 ` verdere uitbouing van sport as ’n institusionele bate.

Die institusionele risiko’s word sesmaandeliks in oënskou 
geneem. Bedryfsrisiko’s word aan die Universiteit se 
strategiese prioriteite gekoppel (kyk bladsy 8) en aan ’n 
verantwoordelikheidsentrum toegewys. Om blootstelling 
aan hierdie risiko’s te verminder, word dit op middel- 
tot lang termyn strategies bestuur tot ’n aanvaarbare 
toleransievlak. Die tabel hieronder bied ’n samevatting van 
die US se hoëorderisiko’s gedurende die verslagjaar en die 
maatreëls wat die instelling getref het om dit te bestuur. 
Die US se finansiële risiko’s word in die finansiële verslag 
genoem (kyk bladsy 133).

Interne risiko’s wat reeds afbestuur is tot aanvaarbare 
vlakke is die tekort aan ruimte op kampus; die volhoubaar-
heid van korporatiewe entiteite en ander sentrums; en ’n 
BTW-boete op elektroniese hulpbronne.

MNR MANIE LOMBARD
Voorsitter van die Risikobestuurskomitee 
(waarnemend)

Soos enige ander organisasie, word die Universiteit Stellenbosch (US) van tyd tot 
tyd aan risiko’s blootgestel wat die bereiking van strategiese en bedryfsdoelwitte 
kan ontwrig en volhoubaarheid in die wiele kan ry. 
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Risikobestuur volgens ons strategiese prioriteite

Strategiese 
prioriteit Hoëorderisiko Ons reaksie Verantwoordelikheid-

sentrum
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g

Lesingsaalvermoë 
is onvoldoende vir 
groeiende studentetal*

• Konstruksie van nuwe leer-en-onderrigsentrum. 
• US-Raad stel ongeveer R121 miljoen beskikbaar.
• Nader deurlopend moontlike borge vir finansieringstekort.
• Sentrum op hoogste vlak van fondswerwingsprioriteit.

Bedryfshoof

Viserektor (Leer en 
Onderrig)

Oorgang van THRIP 
van die NNS na die 
Departement van Handel 
en Nywerheid (dti)*

• Overwylde kontak met NNS en dti oor impak op bestaande THRIP-
projekte.

• Kommunikasie met navorsers en bedryfsvennote om impak te 
evalueer.

Viserektor (Navorsing, 
Innovasie en 
Nagraadse Studie)

Stadige pas van 
institusionele 
transformasie

• Skep van ’n transformasiekantoor.
• Herfokus van die Viserektor (Gemeenskapsinteraksie en Personeel) 

se portefeulje na (Sosiale Impak, Transformasie en Personeel).
• Vestiging van ’n transformasiekantoor en verteenwoordigende 

transformasiekomitee.
• Afhandeling van plan vir die inwerkingstelling van transformasie.
• Vernuwing van institusionele kultuur.

Viserektor (Sosiale 
Impak, Transformasie 
en Personeel)

Personeeldiversiteit • R70 miljoen beskikbaar gestel vir diversifikasie van veral senior 
akademici.

• Mikpunt van 40% verteenwoordiging van aangewese groepe 
onder akademiese personeel.

Viserektor (Sosiale 
Impak, Transformasie 
en Personeel)

Studentediversiteit • Raad het mikpunte vir 2016 reeds in Februarie 2009 vasgestel.
• Aanvullende beurse uit sommige fakulteite se begrotings om 

werwingsbeurse aan te sterk.
• Deurlopende werk aan inklusiewe studentekultuur.
• Ontwikkeling van ’n verpligte eerstejaarsmodule van 12 krediete 

oor transformasiebevoegdheid.

Viserektor 
(Leer en Onderrig)

Inkorting van NSFAS-
beurse

• Onderhandelings oor NSFAS-geld wat reeds uitbetaal is.
• R10,7 miljoen uit die US se reserwe-beursleningsgeld beskikbaar 

gestel sodat behoeftige studente, hoofsaaklik BSI-studente, kan 
registreer.

• Versoek vir bykomende finansiering van NSFAS.

Viserektor (Leer en 
Onderrig)

Be
ho

u 
m

om
en

tu
m

 v
an

 u
itn

em
en

dh
ei

d

Volhoubare 
instandhouding van 
fisiese fasiliteite*

• Verhoging van hoofbegroting vir instandhouding.
• Raadskomitee ondersoek inhaal-instandhouding.
• Volhoubare instandhouding word by die Kampusvernuwingsprojek 

ingereken.

Bedryfshoof

Blootstelling aan gebou- 
en bergbrande*

• Projek vir beveiliging van dakruimtes voltooi.
• Bergterreinplan opgestel en in werking gestel.
• Gebou- sowel as bergbrandplanne is in 2015 prakties toegepas 

met die Van der Sterr- en bergbrande. Kyk foto op bladsy 52.
• Ervare groep diverse rolspelers op gereedheidsvoet as 

gebeurlikheidskomitee vir brandbestuur.

Bedryfshoof

Swaar las op 
professionele 
ondersteuningsdienste*

• Sistemiese en geïntegreerde oplossings volgens die sakeplanne 
van die betrokke afdelings, wat op die Institusionele 

• Voorneme en Strategie berus, word in samewerking met Menslike 
Hulpbronne gevolg.

• Taakspan ondersoek aangepaste personeeltoedelingsformule vir 
sowel akademiese as steundiensteomgewings.

Viserektor (Sosiale 
Impak, Transformasie 
en Personeel)

Ontoereikende IT-
kundigheid en -vermoë*

• Ondersoek na organisasiestruktuur.
• Groepering van kennisbronne op spesialisvlak.
• Bykomende pos geskep vir die kernfunksies van 

sekuriteitsbestuurontwikkeling.
• Skep ruimte in die IT-begroting vir kernfunksies.

Viserektor (Navorsing, 
Innovasie en 
Nagraadse Studie)

Elsenburg-kwessies • Viserektor (Sosiale Impak, Transformasie en Personeel) hanteer 
verhouding met Elsenburg.

• Verstewiging van die verhouding met Elsenburg en die Wes-
Kaapse Departement van Landbou.

• Studenteprotes by Elsenburg én die oorsake daarvan word hanteer 
in soverre dit die verhouding tussen die US en Elsenburg raak.

Bedryfshoof
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Verhoogde blootstelling 
aan geweldsmisdaad*

• Toepassing van omvattende voorkomende en reaktiewe 
sekuriteitstrategie met sigbare patrollies, samewerking met 
eksterne vennote en bewusmaking van kampusgemeenskap.

• US is ’n stigterslid en aktiewe deelnemer in die Stellenbosch 
Veiligheidsinisiatief (SSI) in samewerking met Kampussekuriteit, die 
SAPD, Munisipaliteit en betrokke privaat sekuriteitsmaatskappye.

• Omvattende kommunikasie-inisiatief vir veiligheidsbewustheid 
onder studente en personeel.

• Mobiele reaksie-eenheid snags aktief op kampus.

Bedryfshoof
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Studente- en 
personeelaktivisme

• Toepaslike voorkomende maatreëls om orde en veiligheid 
gedurende samekomste te bevorder.

• Aanbiedings oor die oorhoofse transformasieplan, die 
Institusionele Voorneme en Strategie.

• Deurlopende verbetering van beleid, prosedure en aksies om die 
aansoek- en goedkeuringsproses van optogte en byeenkomste te 
rig en te bestuur.

• US, SAPD en Stellenbosch Munisipaliteit kom ooreen oor ’n 
samewerkingsprotokol ter bevordering van ordelike en veilige 
optogte en byeenkomste.

Bedryfshoof

Ontoereikende belegging 
in sport

• Aanstelling van nuwe Hoofdirekteur: Sport.
• R10 miljoen opsygesit vir die uitvoering van die Sportplan.
• Oorhoofse advieskomitee.
• Aanstelling van ’n hoëvlakskakelpersoon wat ook vir fondswerwing 

verantwoordelik sal wees, is aan die gang.
• Berei aksieplanne voor waarvolgens alle studente betaal vir die 

US-waardevoorstel vir sport en ontspanning. Studente wat aan 
georganiseerde sport deelneem, betaal klubfooie vir ekstra dienste 
en/of die waardevoorstel van hulle klub.

• Opknapping van sportfasiliteite met finansiering uit die 
instandhoudingsbegroting van Fasiliteitsbestuur sowel as uit die 
Kampusvernuwingsplan.

• Ontwikkel en keur ’n strategie goed om volhoubaar meer fondse 
uit die hoofbegroting na Maties Sport te kanaliseer.

Bedryfshoof
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Benadeling van 
die Universiteit se 
kommersiële belange

• Die US het hom verbind tot die kweek van ’n kultuur van 
deursigtigheid en toerekenbaarheid deur nakoming van die Wet op 
die Bevordering van Inligting (no. 2 van 2000) (PAIA).

• In 2015 het die Universiteit onder die Wet vier versoeke om 
inligting ontvang, waarvan net een geweier is aangesien 
die openbaarmaking van die rekord wat aangevra is na alle 
waarskynlikheid die Universiteit se kommersiële belange kan 
benadeel.

Bedryfshoof

* Hierdie risiko’s het ’n invloed op ons sistemiese volhoubaarheid. 



’n Permanente installasie in die Lettere en Sosiale 
Wetenskappe-gebou herdenk die gedwonge uitsetting 
van die Vlakte se mense. Me Francis Jooste, 'n 
assistent in die Fakulteit, wys vir die Rektor, prof Wim 
de Villiers (heel links), en die Dekaan van die Fakulteit, 
prof Johan Hattingh, 'n paar foto's van haar familie wat 
geneem is toe hulle nog in Die Vlakte gewoon het. 

UITNEMENDHEID VERANDER LEWENS

Die Fakulteit Geneeskunde en 
Gesondheidswetenskappe het in Maart 2015 
aangekondig dat ’n span baanbrekerchirurge van 
die US en Tygerberghospitaal die eerste suksesvolle 
penisoorplanting ter wêreld in ’n marathon-operasie 
van nege uur uitgevoer het.

Vir haar PhD-navorsing in Veekunde in die Fakulteit 
AgriWetenskappe, het dr Liesel Laubscher die 
spanningsvlakke van blouwildebeeste met infrarooi 
video-opnames en biotelemetriese belde, wat ook deur 
atlete gebruik word, gemeet. Sy het die effek van twee 
langwerkende kalmeermiddels op die diere getoets terwyl 
hulle in bomas aangehou word voor uitplasing. Universiteit 
Stellenbosch het in 2015 onder die 100 beste instellings 
wêreldwyd in landbou en bosbou getel volgens die QS 
wêreldwye ranglys per vakgebied.

Die Vlakte se mense word onthou

Wild baat by vindingryke navorsing
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FAKULTEITSVERSLAE
Die kernbesigheid van die Universiteit 
Stellenbosch word deur ons tien fakulteite 
uitgevoer. Gesamentlik behels hierdie 
kernbesigheid leer en onderrig, navorsing en 
innovasie, en sosiale impak.

Ons kernbesigheid lewer voordelige uitkomste 
soos volg:

` die besigheid van leer en onderrig lewer 
akademies gekwalifiseerde studente wat 
toegerus is vir die werkswêreld;

` die besigheid van navorsing en innovasie 
genereer nuwe kennis wat noodsaaklik is 
vir die vooruitgang van die mensdom; en 

` die besigheid van sosiale impak vergemaklik 
die praktiese tweerigting deel van kennis 
met die gemeenskap.

Agt van ons Universiteit se tien fakulteite is op 
die hoofkampus op Stellenbosch geleë, naamlik 
AgriWetenskappe, Ingenieurswese, Lettere en 
Sosiale Wetenskappe, Natuurwetenskappe, 
Opvoedkunde, Regsgeleerdheid, Teologie 
en die grootste deel van Ekonomiese en 
Bestuurswetenskappe. Die res van die Fakulteit 
Ekonomiese en Bestuurswetenskappe is op 
die Bellvilleparkkampus geleë in die vorm van 
die Universiteit van Stellenbosch Bestuurskool 
(USB) en die USB Bestuursontwikkeling Beperk. 
Die oorblywende twee fakulteite is die Fakulteit 
Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 
op die Tygerbergkampus en die Fakulteit 
Krygskunde by die kusdorp Saldanhabaai. 

Meer oor hierdie fakulteite is beskikbaar op die 
Universiteit se webwerf by www.sun.ac.za.
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Die Fakulteit is ’n kernrolspeler om die toenemende uitdagings van Suid-
Afrikaanse landbou en bosbou die hoof te bied, en te verseker dat die land se 
natuurlike hulpbronne sowel eties as wetenskaplik aangewend en bestuur word. 

Fakulteit 

AGRIWETENSKAPPE
Prof Danie Brink 
Waarnemende Dekaan: Fakulteit AgriWetenskappe

Die jaar 2015 was ’n uitsonderlike goeie een vir Agri-
Wetenskappe, wat erkenning ontvang het as die voorste 
fakulteit vir studie op landbou- en bosbougebied op die 
Afrikavasteland, 34ste onder die BRICS-lande, en onder 
die 50 bestes wêreldwyd volgens die QS-wêreldranglys 
van 2015. Hierdie erkenning maak die Fakulteit selfs méér 
vasbeslote om voort te gaan om onderwys en toegepaste 
navorsing van gehalte op landbouwetenskaplike terrein te 
bied (kyk bladsy 62).

Behoud van ons momentum van uitnemendheid

Wat onderrig betref, het die Fakulteit ’n sterk inname van 
eerstejaarstudente gehandhaaf in pas met die inskrywings-
oogmerke van die Universiteit en die Departement van 
Hoër Onderwys en Opleiding. AgriWetenskappe het ’n 
daadwerklike poging aangewend om in die verslagjaar nie 
net die gehalte van die studente-inname te verbeter nie, 
maar om ook te verseker dat studente beter versprei is 
oor die Fakulteit se agt programme. Na aanleiding van 
navorsing oor gebiede vir verbetering om studentesukses 
en onderriguitkomste te verhoog, is daar besluit om 
strenger toelatingsvereistes vir die meeste van die Fakulteit 
se voorgraadse programme in te stel, en terselfdertyd 
akademiese studentesteun in die vorm van moniterings- 
en tutorprogramme te verbeter. Om ’n meer egalige 
studenteverspreiding oor die Fakulteit se programme te 
bewerkstellig, het ons die inskrywingsteikens verbeter, wat 
tot ’n merkbare toename in studentesyfers in die voorheen 
onderbenutte plant- en grondwetenskapprogramme gelei 
het. Aangesien studentevraag na die voedselwetenskap-
program die beskikbare vermoë ver oorskry, sal hierdie 
program vanaf 2017 besonder noukeurig met ’n keurings-
proses bestuur word. ’n Egaliger verspreiding van studente 

behoort ook die onderskeie departemente se getal 
nagraadse studente én dus hulle navorsingsvermoë te 
verhoog. Daarbenewens ondergaan alle onderrigprogramme 
tans kurrikulumvernuwing vir beter onderriguitkomste 
én beter versoening tussen kurrikuluminhoud en 
bedryfsrolspelers se belange.

Die getal nagraadse studente neem steeds stadig toe met 
44 honneurs-, 306 magister- en 182 PhD-studente, terwyl 
’n rekordgetal van 38 PhD-studente aan die einde van die 
jaar gegradueer het. Om navorsingspotensiaal uit te bou, 
gaan die Fakulteit voort om tot belegging in toerusting by 
te dra, navorsingsfinansiering vir jong akademici te bekom, 
en nadoktorale beursaansoeke te ondersteun. Die Fakulteit 
het in die verslagjaar meer as 30 nadoktorale genote gehad 
en beplan om dié getal in die jare wat voorlê verder te 
verhoog. Pogings om die deurvloeikoers van nagraadse 
studente te verbeter, behoort op lang termyn tot beter 
navorsingsuitsette, menslikevermoëontwikkeling en 
finansiële lewensvatbaarheid te lei.

Met betrekking tot gespesialiseerde navorsing bou die 
Fakulteit multidissiplinêre navorsingstemas wat konsentreer 
op volhoubare landbouproduksie, hulpbronbestuur, 
die bestuur van landbouwater en -afval, en voedsel- 
en voedingsekerheid. Die vier staatsgefinansierde 
navorsingsleerstoele in onderskeidelik plantbiotegnologie, 
naoestegnologie, vleiswetenskappe en wynwetenskappe 
skep die nodige navorsingsuitsette en nuwe kennis om 
die landbousektor te ondersteun. Op grond van die 
beduidende hefboomeffek van hierdie leerstoele in die 
Fakulteit het alle departemente opdrag ontvang om ’n 
staats- of privaat gefinansierde leerstoel tot stand te 
probeer bring om hulle navorsingstatus in hulle bepaalde 
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sektore te verhoog. Een so ’n leerstoel in toegepaste 
vooroes-sagtevrugtenavorsing is in 2015 in samewerking 
met HortGro Science bekend gestel.

Welwetende dat sy personeel sy grootste bate is werk 
die Fakulteit binne begrotingsbeperkings voortdurend 
aan stelsels om personeel se werksomgewing en 
-omstandighede te verbeter. Nuwe arbeidswetgewing 
en ’n nuwe direktief oor die inwerkingstelling van 
’n diensbillikheidsplan vir die Fakulteit is belangrike 
implementeringsdoelwitte vir die jare wat voorlê.

Verbreding van toegang

Dit bly ’n prioriteit om die wydste moontlike toegang 
aan ’n diverse groep studente en personeel te 
bied. Die betreklik jong gemiddelde ouderdom van 
AgriWetenskappe se akademiese personeel bied ’n unieke 
geleentheid om talent onder die Fakulteit se bruin, swart 
en Indiër- (BSI-) nagraadse studente uit te wys en te 
ondersteun om ’n akademiese loopbaan te volg en hulle 
aanstelbaarheid by tersiêre instellings te verbeter. Om die 
diversiteit van akademiese personeel verder te versterk, 
gebruik AgriWetenskappe platforms soos die Rektor se 
Strategiese Personeelfonds en die regering se nGAP-
inisiatief om personeel te werf en aan te stel wat tot die 
Fakulteit se onderrig- en navorsingsoogmerke kan bydra.

Studentediversiteit word verbeter deur toegespitste 
werwing by geleenthede soos die AgriVoedselskou op 
kampus, wat die Fakulteit in vennootskap met die 
Produkbemarkingsvereniging aanbied en die bemarkings-
inisiatiewe van die Universiteit se Sentrum vir Studente-
werwing. Die afgelope drie jaar bied die Fakulteit ook in 
die Junie-vakansie die program AgriWetenskappe@Maties 
vir hoërskoolleerders aan. Nóg ’n toegespitste projek om 
leerders se opvattings oor landbou te verander en die 
beste studente vir die Fakulteit te werf, is ’n inisiatief met 
hoërskoolleerders in die Robertson-omgewing. Hierdie 
projek, wat met die welwillende ondersteuning van die 
Graham en Rhona Beck-stigting reeds sedert 2010 aan 
die gang is, bied leerders gratis psigometriese toetse 
om hulle met hulle loopbaanbesluite te help, en stel die 
breë landbousektore aan hulle bekend deur besoeke 
aan plaaslike landbou-ondernemings en die Kaapstadse 
varsproduktemark.

Die Fakulteit streef ook daarna om opvoeders en 
voorligters toegang tot belangrike hulpbronne en 
inligting te bied. Die AgriVoedsel-skou van 2015 het ’n 
inligtingsessie vir loopbaanvoorligters en wetenskap- en 
landbouwetenskaponderwysers ingesluit waar hulle 
oor loopbaangeleenthede en die toenemende vraag 
na kundigheid in die voedselproduksiesektor ingelig is. 
Daarby bied AgriWetenskappedosente gedurende die 
Julie-vakansie verdere opleiding en ontwikkeling aan Wes-

Kaapse landbouwetenskaponderwysers in samewerking 
met die provinsiale onderwysdepartement.

Laastens het toegang vir behoeftige studente ’n hupstoot 
gekry toe die internasionale kunsmismaatskappy Yara 
drie nagraadse beurse aan studente in AgriWetenskappe 
aangekondig het. Twee beurse sal onderskeidelik studie op 
die gebied van agronomie en hortologie ondersteun, terwyl 
die derde aan ’n student van elders in Afrika toegeken sal 
word of aangewend sal word om innovasie aan die US te 
finansier.

Bevordering van ons impak op die samelewing

Die Fakulteit is toegewy daaraan om oplossings vir die 
ontwikkelingsuitdagings van die land te vind en neem 
aktief deel aan skakelingsinisiatiewe met die bedryf, die 
regering en die gemeenskap. Die Fakulteit handhaaf sterk 
verhoudings met kernbedryfsrolspelers en ontwikkel tans ’n 
‘bedryfsnaaf’ op die Welgevallen-proefplaas. Dit sal bande 
tussen die US en die bedryf verder verstewig, die Fakulteit 
se toegepaste navorsingsfokus versterk, en bykomende 
uitsette ontwikkel waarby landbousektorbedrywe sal baat 
vind. 

’n Grond-imbizo, die derde in sy soort sedert Junie 2012, 
het ’n platform gebied vir van die voorste landbourolspelers 
om landbou- en grondhervormingsake openhartig met 
leiers van die regerende party te bespreek. Die sekretaris-
generaal van die ANC, Gwede Mantashe, en ’n aantal 
senior staatsamptenare het met ’n groep toonaangewende 
kommersiële boere ontmoet as deel van ’n reeks imbizo’s 
wat deur die Universiteit se Standard Bank-sentrum vir 
Agrisakeontwikkeling en -leierskap in vennootskap met die 
In Transformation-inisiatief aangebied word. Boonop het die 
Departement Agronomie teen die einde van 2015 besoek 
ontvang van die minister van landbou, bosbou en visserye, 
Senzeni Zokwana. Die Departement Agronomie is verbind 
tot samewerking met die regering aan voorgestelde projekte 
in die landelike gebiede van die Oos-Kaap om 
gemeenskappe op te hef en hulle ontwikkeling van 
kleinbestaansboerdery tot winsgewende boerdery te 
fasiliteer. Gesprekke met die minister het ook gehandel oor 
die samestelling van ’n praktiese handleiding vir kleinboere in 
hulle huistaal sodat hulle toepaslike en waardevolle inligting 
oor gewasverbouing byderhand kan hê.

Buite Suid-Afrikaanse grense het die Fakulteit sy impak 
versterk deur sy samewerkingsnetwerk verder uit te brei 
na meer universiteite en navorsingsinstellings in verskeie 
Afrikalande en die Ooste, waar sy akademiese belange 
aanhou groei. Twee lede van die Fakulteit is ook tot die 
mees senior leierskapsposte van internasionale verenigings 
verkies: prof Nick Vink dien nou as aangewese voorsitter 
van die Internasionale Vereniging vir Landbou-ekonome, en 
prof Johan van Rooyen as voorsitter van die Internasionale 
Voedsel- en Agrisakebestuursvereniging (IFAMA).
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Met die viering van sy 90ste bestaansjaar, het die Fakulteit Ekonomiese en 
Bestuurswetenskappe (EBW) besin oor sy vordering in die strewe om as die 
voorste fakulteit in sy soort in Suid-Afrika beskou te word – een wat toegewy is 
aan die ontwikkeling van die ryk menslike potensiaal van die volle spektrum van 
die Suid-Afrikaanse bevolking, respek afdwing as ’n internasionale rolspeler, en 
erken word as ’n sentrum van uitnemendheid in die Universiteit.

Fakulteit 

EKONOMIESE EN  
BESTUURSWETENSKAPPE
Prof Stan du Plessis
Dekaan:  Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

Behoud van ons momentum van uitnemendheid

EBW besef dat volgehoue studente-inskrywings en 
-sukses noodsaaklik is om uitnemendheid te bewerkstellig 
en beoog dus om jaarliks 1 500 nuwelingeerstejaars 
in voorgraadse baccalaureusgraadprogramme in te 
skryf. Inskrywings vir 2015 was effens minder as hierdie 
mikpunt. Om groei te help stimuleer, het die Fakulteit sy 
programaanbod vir 2016 aangepas. 

Op nagraadse vlak het die Fakulteit weer ’n rekordgetal 
van 22 PhD-grade opgelewer. ’n Aangewese gebied vir 
verbetering is die gemiddelde tydsduur om PhD’s te 
voltooi. Vir dié doel is die Nagraadse Skool vir Ekonomiese 
en Bestuurswetenskappe (GEM) op die been gebring om 
voltydse PhD-studente binne drie jaar te help afstudeer. In 
2016 sal GEM die volhoubare vlak van 30 studente bereik, 
terwyl die eerste kohort sal gradueer.

Die Skool vir Rekeningkunde se HonsBRek-klas van 2015 
het bewys gelewer van die Skool se onderriggehalte 
deur ’n briljante slaagsyfer van 94% in die Suid-Afrikaanse 
Instituut van Geoktrooieerde Rekenmeesters (SAIGR) 
se eerste professionele eksamen, die Initial Test of 
Competence, behaal. Die SAIGR het onlangs bekendgemaak 
dat ons die beste slaagsyfer landswyd onder die SAIGR-
geakkrediteerde universiteite behaal het vir studente wat 
hierdie eksamen vir die eerste keer aflê.

Synde die US se grootste fakulteit, dra EBW se groot 
studentetal by tot ’n kostedoeltreffende dosent:student-
getalsverhouding. Gesamentlik het subsidies (30,9%), 

klasgeld (33,1%) en totale derdegeldstroominkomste (36%) 
in 2015 ’n algehele inkomste van R641 miljoen vir die 
Fakulteit verseker. Die uitdaging is om deurgaans toe te 
sien dat aktiwiteite wat derdegeldstroominkomste skep by 
die Fakulteit se kernbedrywighede van onderrig, navorsing 
en sosiale impak geïntegreer word.

Die Fakulteit het talle maatreëls getref om studentesukses 
te verhoog, waaronder ’n modulementorprogram, wat 
in 2015 uit meer as 1 000 mentorskappe bestaan het; 
tutorprogramme, sowel as nuwe tegnologieplatforms 
om die klaskamer-ervaring aan te vul en leer te fasiliteer. 
Op voorgraadse vlak was die slaagkoers per module ’n 
uitstekende 82,9% in 2015.

In die strewe na die Universiteit se prioriteite gryp die 
Fakulteit toenemend geleenthede vir interdissiplinêre 
samewerking aan, soos die Sentrum vir Komplekse 
Sisteme in Transisie (KST), ’n vlagskipprojek in die Fakulteit. 
Die KST dien as gasheer vir verskeie toonaangewende 
wetenskaplikes en studente uit uiteenlopende 
dissiplinêre agtergronde en bied ’n lewenskragtige 
saamtrekpunt vir oplossingsgerigte, transdissiplinêre 
volhoubaarheidswetenskap.

Wat navorsingsuitnemendheid betref, het die Fakulteit 
in 2015 ’n nuwe mylpaal bereik toe 32 van sy navorsers 
deur die Nasionale Navorsingstigting geëvalueer is. Danksy 
uitgebreide projekte om personeel te ondersteun en aan te 
moedig om navorsing te onderneem, kon die Fakulteit ook 
die hoogste getal navorsingsuitsette per akademikus tot 
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nog toe oplewer, ondanks ’n personeelkorps wat oor die 
afgelope dekade byna verdubbel het.

’n Belangrike instaatsteller van uitnemendheid is goed 
toegeruste fasiliteite. In dié verband het 2015 bepaalde 
uitdagings ingehou met die brand in die Van der Sterr-
gebou. Hoewel alle lesings binne ’n week kon hervat 
terwyl daar tydelik elders op kampus vir sowat 80 
personeellede voorsiening gemaak is, word kantoorruimte 
en lesingsale nou uitgebrei as deel van die herstel van die 
Van der Sterr-gebou, wat beteken dat die nuwe fasiliteite 
eers vanaf Januarie 2017 beskikbaar sal wees vir gebruik 
(kyk bladsy 52). Ook Bellvillepark-kampus ervaar groot 
ruimtetekorte, en beplanning om ruimte daar te optimeer 
is aan die gang. ’n Ander beduidende fasiliteitsverwante 
uitdaging is die installering van Wi-Fi-konnektiwiteit in 
leeromgewings soos lesingsale.

Verbreding van toegang

Op die gebied van studentediversiteit het 24% van die 
Fakulteit se voorgraadse studente uit die bruin, swart en 
Indiër- (BSI-) samelewingsgroepe gekom. Die mikpunt is 
om dit teen 2020 tot 40% te verhoog met behulp van ’n 
groot verskeidenheid projekte, onder meer die ZERO-
beursskemaprojek, die studente-ambassadeursprojek, 

toegespitste werwingsprojekte en die uitbreiding van 
parallelmediumonderrig. ’n Groot mylpaal is dat die 
volledige baccalaureusprogram in Rekeningkunde (BRek) 
tot in die derde studiejaar in parallelmedium aangebied 
word, met HonsBRek wat in 2016 dieselfde roete sal volg.

Die verhoging van diversiteit in die Fakulteit se akademiese 
personeelkorps vorder te stadig. Tans is 13,9% van die 

akademiese en 23% van die algehele personeelkorps 
(steundienspersoneel ingesluit) bruin, swart of Indiër. 
Die Fakulteit gebruik die regering se program vir ’n nuwe 
generasie akademici (nGAP) en die Rektor se Strategiese 
Personeelfonds om die uitdagings van personeeldiversiteit 
die hoof te bied, veral om BSI-akademici op die verskillende 
spesialisvakgebiede te werf en te behou.

Ten einde personeelvermoë verder uit te brei en toegang 
tot doktorale studie te bied, is die GEM-inisiatief in 
die verslagjaar uitgebrei met die bekendstelling van ’n 
soortgelyke nagraadse skool vir EBW-personeel, genaamd 
STEM. STEM, ’n geïntegreerde vier jaar lange program, sal 
permanente personeel ’n gestruktureerde raamwerk bied 
waarbinne hulle hulle studie kan voltooi en navorsers en 
dosente kan word. Die eerste kohort van 11 personeellede 
het in 2015 met dié program begin, ’n strategie om die 
persentasie personeellede met doktorsgrade beduidend  
te verhoog.

Bevordering van ons impak op die samelewing

Die Fakulteit beskik oor ’n groot verskeidenheid projekte 
om die samelewing ten goede te help verander. Een 
daarvan, die Sentrum vir MIV/vigs-bestuur, lewer ’n 
groot bydrae deur twee unieke nagraadse programme 

(deur die graduering van meer 
as 3 600 nagraadsediploma- en 
470 meestersgraadstudente 
onderskeidelik sedert die 
instelling van die programme 
in 2001 en 2003) sowel as 
gemeenskapsprojekte wat 
MIV/vigs-bewustheid in veral 
arm gemeenskappe bevorder. 
Ander projekte sluit in Rachel’s 
Angels, ACCERUS (die US 
se teenkorrupsiesentrum vir 
onderwys en navorsing), die 
Stellenbosch Good Governance 
Forum, die Kleinsake-
akademie van die Universiteit 
Stellenbosch se Bestuurskool, 

die Sentrum vir Korporatiewe Bestuur en ’n humanitêre 
logistieksamewerkingsooreenkoms.

Met 90 jaar van sukses om op terug te kyk, is die 
Fakulteit meer toegewyd as ooit vantevore om in al sy 
werksaamhede én in sy strewe na die Universiteit se 
strategiese doelwitte suksesvol sowel as sinvol te wees.

Vorige en verwagte prestasie om  
EBW-studentediversiteit te verhoog
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Die visie van die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe (FGGW) 
is om gesondheid en gelykheid in Suid-Afrika én verder te bevorder.

Fakulteit Geneeskunde

EN GESONDHEIDS- 
WETENSKAPPE
Prof Jimmy Volmink
Dekaan: Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe

FGGW wil hierdie visie verwesenlik deur ’n kultuur van 
transformasiegerigte leer te vestig en te handhaaf, en deur 
kennisskepping, -uitruiling en -oordrag ter bevordering van 
gesondheid en ontwikkeling te ondersteun (kyk bladsy 
62). Die Fakulteit se einddoel is om leiers en agente vir 
verandering op te lewer wat toegewy is daaraan om ’n 
verskil in Suid-Afrika en die wêreld te maak.

Ter ondersteuning van die US se prioriteite word alle 
besluite en werksaamhede by FGGW deur vier strategiese 
doelwitte onderstut: 

 ` die skep van ’n mensgerigte institusionele kultuur wat 
persoonlike ontwikkeling, gesondheid en welwees, 
diversiteit, inklusiwiteit en gelykheid bevorder;

 ` uitnemendheid in die Fakulteit se kernbedrywighede 
van onderrig, navorsing en innovasie, en 
gemeenskapskakeling en -diens;

 ` die versekering van finansiële en 
omgewingsvolhoubaarheid; en

 ` groter plaaslike relevansie en internasionale 
mededingendheid vir die Fakulteit.

Behoud van momentum van uitnemendheid

Die Fakulteit blink steeds uit as ’n navorsingsleier deur 
internasionale samewerking en nasionale en plaaslike 
vennootskappe.

Die Fakulteit se navorsingsfokusareas bied van die nasie 
se ernstigste gesondheidsuitdagings die hoof, waaronder 
tuberkulose en MIV, reproduktiewe gesondheid, 
geestesgesondheid en psigiatriese steurings, nieaansteeklike 
siektes, gesondheidstelselversterking, en besering, trauma 
en rehabilitasie. Ondanks die ongunstige ekonomiese 
klimaat, het FGGW-navorsingsfinansieringsinkomste in 
2015 die hoogste vlak tot nog toe bereik (R350 miljoen).

Navorsers van die Fakulteit ontvang steeds allerweë 
erkenning. Proff Paul van Helden en Mark Cotton het albei 
in 2015 ’n A-evaluering van die Nasionale Navorsingstigting 
(NNS) ontvang. Dít bring die Fakulteit se NNS-geëvalueerde 
navorsers op 59 te staan – vier A-geëvalueerde, 11 
B-geëvalueerde, een P-geëvalueerde, 33 C-geëvalueerde en 
tien Y-geëvalueerde wetenskaplikes – wat 10% meer is as 
in 2014. Daarbenewens spog FGGW nou met vyf SARChI-
navorsingsleerstoele nadat die leerstoel in kindertuberkulose 
aan prof Anneke Hesseling toegeken is. Vier van hierdie vyf 
leerstoele word deur vroue beklee. Ander gesubsidieerde 
leerstoele is ook tot stand gebring op die gebied van 
skisofrenienavorsing, proteomika, bio-informatika, en 
sport- en oefeninggeneeskunde. Boonop is vyf FGGW-
personeellede, proff Mark Cotton, Anneke Hesseling, Soraya 
Seedat, Gerhard Walzl en Rob Warren, deur die Universiteit 
as uitgelese professore erken, wat die totale getal uitgelese 
professore in die Fakulteit op nege te staan bring.

Die getal doktorale studente wat aan die FGGW registreer 
(van 55 in 2004 tot 186 in 2015) en gradueer (11 in 2004 
tot 27 in 2015) toon voortgesette groei. Die Fakulteit het 
ook sy steun vir nagraadse studente en ’n groeiende getal 
nadoktorale genote (van 9 in 2009 tot 50 in 2015) versterk 
deur inisiatiewe soos die vestiging van ’n Tygerbergtak 
van die US se Nadoktorale Vereniging en die Tygerbergse 
Nagraadse Raad-taakspan.

Ten einde voorgraadse studente ook in ’n groter mate 
by die navorsingslewe van die Universiteit te laat inskakel, 
is ’n Voorgraadse Navorsingskantoor in 2015 tot stand 
gebring. Hierdie kantoor sal ondersteuning vir voorgraadse 
navorsing versterk deur tersaaklike vaardighede te 
ontwikkel en toegang tot gepaste hulpbronne te fasiliteer. 
Dít sal voorgraadse studente help toerus om produktiewe 
en voortreflike vakkundiges te word.
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Verbreding van toegang

FGGW streef voortdurend na ’n meer diverse personeel- 
en studentekorps. Die inisiatief Visit@Tygerberg, wat in 
2004 van stapel gestuur is, beoog om die diversiteit van die 
Fakulteit se voorgraadse studentekorps op ’n volhoubare 
wyse te verhoog. Die sukses van hierdie strategiese inisiatief 
was veral duidelik in die kohorte wat oor die afgelope 
vyf jaar vir mediese studie ingeskryf het. In 2015 was 144 
van die 235 nuwelingeerstejaars in die MBChB-program 
bruin, swart of Indiër- (BSI-) studente. Die grafieke verder 
aan bied ’n aanduiding van die voorgraadse en nagraadse 
studenteverspreiding wat betref ras sowel as geslag in 2015.

Om verder by te dra tot ’n verwelkomende en inklusiewe 
omgewing wat vir almal toeganklik is, het die Fakulteit in 
Julie sy Gelykheidskampvegter- (GK-) inisiatief bekend 
gestel. GK’s help skep ‘veilige ruimtes’ op Tygerbergkampus 
waar studente en personeel oor hulle bekommernisse en 
enige ervarings van onbillike of onregverdige behandeling 
kan gesels.

Mense-ontwikkeling bly ’n voorrangsaak vir die 
Fakulteit. In oorleg met Menslike Hulpbronne is ’n 
pasgemaakte leierskapsontwikkelingskursus vir nuwe 
departementshoofde en ander met leierskapspotensiaal 
ontwikkel, wat jaarliks aangebied word. FGGW het ook ’n 
aantal voorgraadse studente geborg om leierskapskursusse 
by te woon. Verdere voorbeelde van vermoëbouaktiwiteite 
in die Fakulteit sluit in ontwikkelingskursusse vir opvoeders 
deur die Sentrum vir Gesondheidsberoepsonderwys, 
en werksessies oor navorsingsontwikkeling wat deur die 
Afdeling Navorsingsontwikkeling en -steun aangebied is.

Die Fakulteit besef ook dat ’n gebrek aan finansiering baie 
studente se toetrede of voortgesette toegang tot tersiêre 
onderwys belemmer. Daarom het dit in 2015 altesaam 
R2,5 miljoen beskikbaar gestel om ’n beursfonds en 
leningskema vir behoeftige studente te ondersteun.

Bevordering van ons impak op die samelewing
Maatskaplike verantwoordbaarheid is ’n integrale deel van 
FGGW se kernbevoegdheidsraamwerk vir gegradueerdes. 
Die Fakulteit se personeel en studente neem aan ’n 
verskeidenheid gemeenskapsgebaseerde ontwikkelings- of 
diensleeraktiwiteite deel. Die nuwe module Die Dokter as 
Agent vir Verandering in Gemeenskappe is ook onlangs by 
die vyfde jaar van die MBChB-program ingesluit.

Tog bly die Ukwanda Landelike Kliniese Skool (LKS) die 
Fakulteit se wetenskap-vir-die-samelewing-pronkprojek. 
Die LKS stel uitnemendheidstandaarde vir die opleiding 
van gesondheidsberoepslui, en bring terselfdertyd 
broodnodige gesondheidsdiensvermoë na diensarm 
landelike gebiede. Die vele voordele van hierdie unieke 
en vernuwende opleidingsmodel sluit in gesamentlike 
opleiding van studente in die geneeskunde en aanvullende 
gesondheidswetenskappe, sowel as die bevordering van 
interprofessionele opleiding en spanwerk. Tog, aangesien 
meer as 50% van Suid-Afrikaners in landelike gebiede 
woon en ’n gelyke reg op gesondheidsorg van gehalte 
het, is dit ewe belangrik dat die LKS as’t ware klas gee 
waar die pasiënte is. Mediese studente kry sodoende 
eerstehandse ervaring van landelike gesondheid en word 
ingedompel in die werklikhede van werk en versorging in ’n 
hulpbronbeperkte omgewing. ’n Omvattende beoordeling 
van die LKS, onder meer ’n longitudinale studie oor vyf jaar, 
is tans aan die gang.

Die Fakulteit se impak is ook nie meer tot landsgrense 
beperk nie. Dit het ’n stewige Afrikavoetspoor ontwikkel, 
soos uit opleiding- en navorsingsamewerking met vele 
vennootuniversiteite op die vasteland blyk. FGGW se 
jaarlikse Afrikadag dien as vertoonvenster vir hierdie werk 
en vier terselfdertyd die Fakulteit se Afrikawortels.
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Fakulteit

INGENIEURSWESE
Prof Hansie Knoetze 
Dekaan: Fakullteit Ingenieurswese

Voortgesette groei

Die Fakulteit Ingenieurswese het die afgelope agt jaar 
beduidend gegroei ten einde die Universiteit Stellenbosch 
(US) in staat te stel om die reusetekort aan ingenieurs 
in Suid-Afrika te probeer verlig. Die groei het in 2015 
voortgeduur met die eerstejaarsinname asook die aantal 
nagraadse graduati wat steeds gestyg het. Met 39 PhD-
toekennings en 220 meestersgraadtoekennings – ‘n stewige 
35%- en 36%-toename onderskeidelik – het die Fakulteit se 
navorsingseenhede ook beduidend gegroei.

Ingenieurswese is die fakulteit vir wetenskap, 
ingenieurswese en tegnologie (SET) met die hoogste 
kontaktyd asook krediete aan die Universiteit Stellenbosch. 
Met die gepaardgaande toename in studentegetalle lei dit 
tot ’n baie hoë student:dosent-verhouding, wat ’n besonder 
veeleisende werklas op personeel plaas. Een van die stappe 
wat gedoen is om die werklading van die dosentekorps te 
verlig, was die aanstelling van heelwat nuwe akademici in 
2015, veral ook jonger akademici.

Verbeterde aanbieding en ondersteuning

Die toename in studentegetalle, die groot vooruitgang 
op die gebied van nuwe tegnologie en die behoefte om 
goed-afgeronde ingenieurs te lewer, het die Fakulteit verder 
geïnspireer om nuwe metodes vir die oordra van inligting 
te ontwikkel. Gevolglik is daar die afgelope jaar groter klem 
op die aanwending van inligting- en kommunikasietegnologie 
(IKT) geplaas en het die Fakulteit op hierdie gebied 
die voortou by die US geneem. ’n Koördineerder vir 
Gemengde Leer is aangestel en ongeveer 16 projekte is 
geloods waarby 30 dosente en assistente betrokke was. 
Met dié benadering hoop die Fakulteit om dosente se 
produktiwiteit, in die konteks van groter klasse en die 
hoë student:dosent-verhouding, te verbeter, asook om 
studente se produktiwiteit en studiesukses te verhoog deur 
groter gebruik van tegnologie. Die strategie maak onder 
andere ruim gebruik van video’s om byvoorbeeld studente 

vir praktika voor te berei, om berekeningsprobleme te 
verduidelik en om hersiening te vergemaklik. Video-opnames 
is ook van sekere lesings gemaak.

Ingenieurstudie is veeleisend en uitdagend. Daarom het 
die Fakulteit oor die jare verskeie hulpmiddels ingestel 
om sy studente te ondersteun. Een voorbeeld is die 
Tutorprogram wat reeds twaalf jaar gelede afgeskop het 
om bykomende akademiese hulp te verleen aan eerstejaars 
wat sukkel met tegniese vakke. Vanaf April 2015 kon Matie-
ingenieurstudente boonop vir hulp oor akademiese en 
persoonlike uitdagings gaan aanklop by ’n opvoedkundige 
sielkundige wat deeltyds by die Fakulteit aangestel is. 

Infrastruktuur hoog op die agenda

Die stewige groei oor die afgelope agt jaar is ook een 
van die redes waarom infrastruktuur in 2015 hoog op 
Ingenieurswese se agenda was. Bouwerk aan ’n moderne, 
doelgemaakte Studiesentrum het in die middel van die 
jaar begin. Die westelike vleuel van die parkeerterrein 
van die Algemene Ingenieursgebou is vindingryk ingerig in 
nuttige areas waar studente in stilte op hul eie kan werk 
of ontspan, óf in groepsverband kan werk in aansluiting 
by die ECSA-uitkoms wat dit van ingenieurstudente 
vereis. Die Studiesentrum bestaan uit groepswerkkamers, 
rekenaarterminale, individuele werkstasies asook ’n 
informele sit- en geselsarea. Bouwerk aan ’n groter en 
doeltreffender kafeteria in die oostelike vleuel begin 2016.

Die bouprojek is slegs een van vele by Ingenieurswese. 
Hierna word die Inligtingstegnologiegebou opgeknap en 
ingerig vir gebruik deur die Fakulteit Ingenieurswese, wat 
die addisionele spasie dringend nodig het. Dan volg daar 
opknapping van lesingsale en badkamers, inrigting van nuwe 
lesingsale, asook ’n algemene opknapping en verdigting van 
die hele Ingenieurswesegebouekompleks. Die kompleks is 
nou net minder as ‘n halfeeu oud en vereis baie aandag, 
veral met betrekking tot die nakoming van moderne 
veiligheidspesifikasies.



71

Nuwe sentrum 

’n Nuwe toevoeging tot die Fakulteit se stal 
doeltreffende sentra en institute is die Instituut vir 
Biomediese Ingenieurswese (IBE) wat in Augustus 
tot stand gekom het. Die IBE integreer die werk van 
navorsers van al die departemente in die Fakulteit 
met dié van ander departemente in die US-fakulteite 
Natuurwetenskappe, AgriWetenskappe, en Geneeskunde 
en Gesondheidswetenskappe, asook ander sentra en 
institute by Stellenbosch.

Bedreigings

’n Paar faktore bedreig die Fakulteit Ingenieurswese. 
Eerstens is die Fakulteit uiters bekommerd oor die 
welwees van sy personeel wat as gevolg van oorlading oor 
jare geknou is. Die resultate van ’n eksterne opname toon 
beduidende aanduidings van uitbranding onder akademici, 
veral ten opsigte van emosionele uitputting wat met ’n 
hoë werklas geassosieer word en wat na personeel se 
persoonlike lewe deurspoel.

Tweedens bedreig die lae ekonomiese groeikoers 
(veral in mynbou) op die lang termyn die Fakulteit se 
derdegeldstroominkomste. Geen verhoging in klasgelde 
kan ook die lewensvatbaarheid van ingenieurs se opleiding 
negatief beïnvloed, veral in die lig van die gebrekkige 
staatsubsidie wat aan ingenieursfakulteite toegeken word. ’n 
Spesiale veldtog om skenkersgeld te ontgin, is in Oktober 
geloods toe verskeie ingenieurs in senior posisies na ’n 
eerste gespreksgeleentheid in Gauteng genooi is. Hierdie 
inisiatief sal in die komende jare uitgebrei word.

Vooruitskouing

Ten spyte van vele uitdagings is die Fakulteit 
Ingenieurswese vasberade om ten volle in te speel op die 
US se Visie 2030. Dit behels onder andere om diversiteit 
te verbeter deur met geteikende bemarking die inname 
van bruin, swart en Indiërstudente (BSI) beduidend tot 
40% teen 2019 te verhoog en om spesiale aandag aan die 
werwing van BSI-akademici te gee.

DIE HELIO100-TOETSSENTRUM OP MARIENDAHL

WAARDE UIT AFVAL

Die Sontermiese Energienavorsingsgroep 
(STERG) in die Departement Meganiese en 
Megatroniese Ingenieurswese het in 2015 die 
Helio100-projek voltooi. Dié loodsprojek is 
deur die Tegnologie-innovasie-agentskap (TIA) 
befonds en behels die ontwikkeling van ’n 
volbloed-Suid-Afrikaanse heliostaatstelsel wat 
gebruik maak van ’n unieke ontwerp bestaande 
uit kleiner, slimmer modulêre heliostate wat 
meer kostedoeltreffend is. ’n Toetssentrum 
is op een van die Universiteit Stellenbosch 
se proefplase, Mariendahl, opgerig en in 
September bekendgestel. STERG is die eerste 
universiteitsnavorsingsgroep in die land wat op 
sontermiese krag fokus.

Navorsing oor afvalbande word deur 'n 
interdissiplinêre groep van die Departement 
Prosesingenieurswese en die Fakulteit 
Natuurwetenskappe se Departement Chemie 
en Polimeerwetenskap uitgevoer. Die navorsing 
word deur die Recycling and Economic Development 
Initiative of South Africa (REDISA) befonds. Die 
navorsingspoging fokus daarop om waarde tot 
afvalbande toe te voeg vanuit ’n omgewings- 
sowel as ’n ekonomiese oogpunt. Deur middel 
van skeidingsprosesse en opgradering kan ’n 
groot verskeidenheid waardevolle produkte 
uit afvalbande gelewer word. In Suid-Afrika is 
daar tans ongeveer 60 miljoen afvalbande by 
stortingsterreine en voorraadstore, met 11 miljoen 
wat jaarliks tot die probleem toegevoeg word.

Monwabisi Scott doen pirolise van afvalbande Verkoolsel wat deur pirolise van afvalbande 
verkry is, word hier deur Kirsty Henry 
opgegradeer
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Die Fakulteit Krygskunde streef daarna om ’n leier op 
die gebied van krygskunde te wees deur militêre hoër 
onderwys, navorsing, gemeenskapsbetrokkendheid 
en professionele militêre ontwikkeling van 
wêreldgehalte aan te bied. Die Fakulteit het deur 
sy aktiwiteite in 2015 die Universiteit Stellenbosch 
(US) se posisie as ’n navorsingsgerigte akademiese 
instelling van voortreflikheid in krygskunde versterk, in 
ooreenstemming met die Universiteit se Visie 2030 en die 
Millenniumontwikkelingsdoelwitte.

Behoud van ons momentum van voortreflikheid

In die verslagjaar het die Fakulteit sy doelstellings van 
die versekering van voortreflikheid in sy kernaktiwiteite 
bereik en sy vooraanstaande internasionale akademiese 
statuur gestand gedoen. Die Fakulteit se navorsingsuitset 
het in 2015 beduidend toegeneem. Benewens verskeie 
vaktydskrifartikels en ander bydraes waar die Fakulteit 
se akademiese personeel as skrywers of medeskrywers 
opgetree het, is die volgende uitstekende navorsingswerk 
gedoen:

 ` Prof Ian Liebenberg het, saam met prof Vladamir 
Shubin van die Russiese Akademie van Wetenskappe 
se Instituut vir Afrikastudie en wyle Jorge Risquet van 
Kuba, die boek A faraway War: 1975–1989 oor die 
Angolese oorlog uitgegee. Liebenberg tree ook as 
redakteur van die ongereelde publikasiereeks vir die 
Sekerheidsinstituut vir Staatsbestuur en Leierskap in 
Afrika (SIGLA@Stellenbosch) op. Scientia Militaria, die 
vaktyskrif vir militêre studie wat sesmaandeliks deur 
die Fakulteit gepubliseer word, het sy akkreditering by 
die Departement van Onderwys gehandhaaf en bly 
’n gewilde hulpbron vir studente van verdediging en 
sekuriteit.

 ` Proff Francois Vreÿ en Thomas Mandrup was 
mederedakteurs van die boek Towards good order at 
sea: African experiences.

 ` Prof Ian van der Waag het A Military History of Modern 
South Africa gepubliseer.

 ` Prof Gielie van Dyk en me Gladnes Shinga het Factors 
involved in Combat Readiness gepubliseer.

Die Fakulteit was weer eens as vennoot baie aktief met 
die reëling en aanbieding van konferensies en kursusse om 
voortreflikheid en innovasie in krygskunde verder uit te 
bou. In vennootskap met die Royal Danish Defence College 
het die Fakulteit ’n vierde internasionale Konferensie oor 
Strategiese Teorie suksesvol aangebied. Die tema van die 
konferensie, wat in September 2015 by die Stellenbosch 
Instituut vir Gevorderde Studie (STIAS) gehou is, was The 
African Standby Force: Beyond 2015. Prof Van der Waag 
het ook die sesde Groot Oorlog in Afrika-konferensie 
gereël. Die VK-gebaseerde Great War in Africa Association 
was die medeaanbieder en die geleentheid is in Junie 2015 
aangebied. Origens het die Fakulteit se Sentrum vir Militêre 
Studie (CEMIS) ook die sewende jaarlikse International 
Security Course (ISC) saam met die Nederlandse 
Departement van Verdediging, as vennote en befondsers, 
suksesvol georganiseer en aangebied. CEMIS het ook vir die 
eerste maal ’n Skype-kollokwium vir ’n PhD-student gehou 
as deel van ’n memorandum van verstandhouding tussen 
die Universiteit Stellenbosch en die Russiese Akademie van 
Wetenskappe se Instituut vir Afrikastudie.

Die Fakulteit het in 2015 sy personeeluitruilprogram met 
die universiteite van Coventry en Kader Has voortgesit 
deur die International Research Staff Exchange Scheme 
(IRSES) om personeelkapasiteit uit te bou en sy globale 
akademiese rol te versterk.

Met betrekking tot studentesukses het die Fakulteit sy 
prestasie gehandhaaf met ’n deursetkoers van 70% vir 
finalejaar-BMil-studente vir die akademiese jaar 2015. 
Altesaam 54 van ons finalejaar- voorgraadse studente 
het hul grade behaal, van wie twee cum laude geslaag 
het; nege studente het honneursgrade gekry; en een 
het ‘n meestersgraad ontvang. Een van die cum laude-
gegradueerdes, kaptein Uri Badenhorst, het ’n eresabel 
van die Militêre Akademie ontvang. Die eresabel word 
toegeken aan ’n student wat die drie jaar van die 

Fakulteit 

KRYGSKUNDE
Prof Sam Tshehla
Dekaan: Fakulteit Krygskunde
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graadprogram as ’n akademies briljante en gedissiplineerde 
soldaat dien. Die Fakulteit het ook in die 2015- akademiese 
jaar nog twee PhD-studente in Militêre Geskiedenis 
geregistreer. Dit bring die totale getal PhD-kandidate op 
ses te staan sedert hierdie program in 2014 by die Fakulteit 
ingestel is.

Ten opsigte van die handhawing van voortreflikheid in 
sy programaanbieding wag die Fakulteit op die oomblik 
vir akkreditering van die Departement van Onderwys en 
Opleiding vir ’n Nagraadse Diploma in Verdedigingstudie, 
wat in vennootskap met die Suid-Afrikaanse Nasionale 
Oorlogskollege aangebied sal word. Die Fakulteit het 
ook, gedurende die winterreses, die derde Senior Militêre 
Bestuursprogram (SMBP) in vennootskap met die Suid-
Afrikaanse Nasionale Oorlogskollege in Pretoria suksesvol 
aangebied. As verdere bewys van die uniekheid van 
die Fakulteit is ’n nuwe voorgraadse program, BMil in 
Intelligensiestudie, ook geregistreer, wat voorsiening sal 
maak vir die ontwikkeling van diensspesifieke nagraadse 
programme.

Die Fakulteit streef nog na die uitbreiding van die 
Militêre Akademie se infrastruktuur om ongeveer 1 000 
residensiële studente te akkommodeer. Origens het die 
Akademie in Januarie 2015 ’n opknappingsprojek van R240 
miljoen onderneem om alle huidige infrastruktuursaspekte 
in ooreenstemming met die Wet op Beroepsgesondheid 
en -veiligheid te bring en alle onderrig- en leerfasiliteite te 
moderniseer. ’n Aansluitbaarheidsopgradering van 2 tot 25 
megagrepe per sekonde (Mgps) word onder andere in die 
vooruitsig gestel as aanvanklike platform vir gemengde leer, 
wat uiteindelik sal groei tot ’n ambisieuse 100 Mgps ten 
einde e-leer vir die Fakulteit se afstandsonderrigprogramme 
te fasiliteer.

Verruiming van toegang

As sy bydrae tot die verruiming van toegang tot hoër 
onderwys vir almal, is die Fakulteit die alleenvoorsiener 
van tersiêre onderrig vir offisiere van die Suid-Afrikaanse 
Nasionale Weermag (SANW). Hierdie akademiese 
vennootskap met die SANW deur middel van die MPhil-
program in Sekuriteitsbestuur bied aan senior offisiere van 
die Departement van Verdediging en senior bestuurders in 
die sekuriteitskluster ’n geleentheid van toegang tot verdere 
opleiding en, sodoende, beter loopbaanvooruitsigte in die 
leër. Hierdie program is die mees senior offisierskursus 
van die SANW en lede wat dit suksesvol verwerf, word 
gewoonlik tot die militêre rang van brigadier-generaal 
bevorder, in ooreenstemming met internasionale en 
Afrika- militêre tendense. Twaalf studente is tans vir hierdie 
program geregistreer.

Bevordering van ons impak op die samelewing

Aangesien die Fakulteit in die gemeenskap van Saldanhabaai 
geleë is, is dit die gebied waar sy gemeenskapsinteraksie 
die aktiefste is. Die Fakulteit tree onder andere as adviseur 
vir verskeie klein sakeondernemings in Saldanhabaai op. 
Die Fakulteit het ook in die verslagjaar steeds tot die 
ontwikkeling van die gebied bygedra, ooreenkomstig ’n 
memorandum van verstandhouding wat in 2014 tussen die 
Universiteit Stellenbosch en die Saldanhabaai Munisipaliteit 
onderteken is. Die vestiging van ’n goeie bestuursforum 
is een voorbeeld van hoe die Fakulteit en Saldanhabaai 
Munisipaliteit saamwerk om kennisoplossings te vind wat 
tot ’n beter lewe vir almal in die munisipale gebied kan lei.

Waardering en beloning van goeie prestasie

Generaal Solly Shoke, hoof van die Suid-
Afrikaanse Nasionale Weermag, ken die 
eresabel aan kaptein Uri Badenhorst toe 
vir sy briljante akademiese prestasie en 
gedissiplineerde krygsmanskap.
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Vir die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe was 2015 ’n uitdagende dog 
opwindende jaar wat van alle rolspelers vereis het om nuut oor baie dinge te 
dink, veral oor wat die Fakulteit self nog moet doen om sy programaanbod, 
onderrig en personeelomgewing werklik inklusief, innoverend en toekomsgerig te 
maak én te hou. 

Fakulteit LETTERE EN 

SOSIALE WETENSKAPPE
Prof Johan Hattingh
Dekaan: Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe

Tog, ondanks die uitdagings, is akademiese uitnemendheid 
volgehou en uitgebrei, en het die Fakulteit ook deur 
gemeenskapsinteraksie sy vakkundigheid tot voordeel van 
die samelewing aangewend.

Behoud van ons momentum van uitnemendheid

Die personeel van Lettere en Sosiale Wetenskappe lewer 
oor die algemeen werk van ’n baie hoë gehalte, maar 
die volgende uitmuntende prestasies in die loop van die 
verslagjaar kan uitgesonder word.

Prof Arina Britz, ’n wiskundige wat voorheen aan 
die WNNR verbonde was, is in Julie in ’n nuwe 
navorsingsleerstoel oor kunsmatige intelligensie in die 
Departement Inligtingwetenskap aangestel. Dié leerstoel 
maak deel uit van ’n groter inisiatief van die WNNR 
se Sentrum vir Navorsing oor Kunsmatige Intelligensie 
(CAIR) met proff Arina Britz en Bruce Watson, voorsitter 
van die Departement Inligtingwetenskap, as sentrale 
medewerkers. Boonop is twee van die vyf nuwe 
navorsingsleerstoele wat die US in September deur die 
Suid-Afrikaanse Navorsingsleerstoelinisiatief (SARChI) 
ontvang het in Lettere en Sosiale Wetenskappe geleë: 
Prof Amanda Gouws (Departement Politieke Wetenskap) 
beklee nou die leerstoel in genderpolitiek, en prof 
Cherryl Walker (Departement Sosiologie en Sosiale 
Antropologie) die leerstoel in die sosiologie van grond, 
omgewing en volhoubare ontwikkeling. ’n DWT/NNS-
leerstoel in wetenskapskommunikasie, met prof Peter 
Weingart as bekleër, is in die Sentrum vir die Studie van 
Wetenskap en Tegnologie (SENWET) gevestig om op 
die kommunikasie van wetenskap aan beleidsvormers 

te konsentreer. Terselfdertyd is die Sentrum vir 
Wetenskap- en Tegnologie-massakommunikasie in die 
Departement Joernalistiek tot stand gebring. Die Sentrum 
funksioneer as ’n interdissiplinêre navorsing-, diens-, 
opvoedkundige- en opleidingsinstansie wat die wetenskap- 
en tegnologiekommunikasievaardighede van joernaliste 
en wetenskapkommunikeerders by navorsingsinstansies, 
universiteite en soortgelyke organisasies verbeter.

Personeellede se uitnemende literêre werk is met gesogte 
pryse bekroon. Dr Willem Anker van die Departement 
Afrikaans en Nederlands het die Universiteit Johannesburg-
prys, die WA Hofmeyr-prys én die kykNET/Rapport-
prys vir die roman Buys ontvang, sowel as die Afrikaans 
Onbeperk-toekenning vir vernuwende denke. Prof 
Stephanus Muller van die Departement Musiek en hoof van 
die Dokumentasiesentrum vir Musiek (DOMUS) het op 
sy beurt die Universiteit Johannesburg-prys vir kreatiewe 
skryfwerk vir sy boek Nagmusiek gewen.

Die Departement Sosiologie en Sosiale Antropologie se 
vernuwende navorsingsprojek Indexing the Human: From 
Classification to a Critical Politics of Transformation, wat in 
2014 afgeskop het, het die afgelope jaar in sy huidige vorm 
ten einde geloop. Die projek, wat uit ’n seminaarprogram, 
werksessies en gesamentlike leergeleenthede bestaan 
het, het deelnemers wyer help dink oor die verlede en 
toekoms van sosiale antropologie en 
geesteswetenskappe aan die US en in 
die streek. Lees meer in die Desember-
uitgawe van Matieland.
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Verbreding van toegang

Meertaligheid sonder uitsluiting
Die jaar is gekenmerk deur hewige debatvoering binne 
én buite die Universiteit oor die taal van onderrig 
en administrasie. In die Fakulteit Lettere en Sosiale 
Wetenskappe is daar ná deeglike ondersoek besluit om die 
beginsel van meertaligheid sonder uitsluiting as uitgangspunt 
vir die Fakulteit se taalpraktyk in onderrig en administrasie 
te aanvaar.

Dít behels dat kommunikasie binne die Fakulteit deur 
middel van vele tale (Afrikaans, Engels én isiXhosa) 
geskied en dat dié meertaligheid as ’n bate beskou word. 
Meertaligheid sonder uitsluiting dien as ’n teken van 
respek en onderlinge begrip vir mekaar in ’n personeel- 
en studentekorps wat uit uiteenlopende agtergronde en 
omstandighede kom.

Ons inskrywingstatistiek vir 2016 wys dat alhoewel die 
aantal nuweling eerstejaarstudente in 2016 afgeneem het 
weens ‘n beperking op die aantal plekke wat beskikaar is in 
ons Fakulteit, die aantal studente uit die aangewese groepe 
(bruin, swart en Indiër, oftewel BSI) nog steeds gegroei het. 

Ons het in 2015 ’n 
registrasieteiken gestel om ten 
minste 333 BSI-studente te 
registreer, maar het hierdie 
getal vêr oorskry met 403 
studente wat toe uiteindelik 
geregistreer is.

Strategiese aanstellings ter bevordering van 
personeeldiversiteit
Die diversiteitsprofiel van die Fakulteit se personeel het ’n 
hupstoot ontvang met die toekenning van ’n pos deur die 
nGAP-regeringsprogram, wat beoog om ’n nuwe generasie 
akademici te ontwikkel en te ondersteun. Mnr Zimba is 
in hierdie pos in die Departement Maatskaplike Werk 
aangestel.

Die Fakulteit het ook in 2015 ’n Mellon-toekenning ter 
bevordering van ’n inklusiewe professoraat ontvang. 
Hierdie toekenning, wat vanaf 2016 van krag sal wees, 
maak voorsiening vir die ondersteuning van senior 
lektore en medeprofessore uit die aangewese groepe 

deur onderrighulp in te koop en nagraadse beurse toe te 
staan. Sodoende word dié akademici in staat gestel om 
op hulle navorsing te konsentreer, wat op sy beurt die 
Universiteit se getal publikasies in vaktydskrifte en ander 
navorsingsuitsette behoort te verhoog.

Bevordering van ons impak op die samelewing

Gemeenskapsinteraksie bring genesing
Teen die einde van die verslagjaar is ’n permanente 
installasie in die gebou van Lettere en Sosiale Wetenskappe 
aangebring wat die gedwonge uitsetting van inwoners 
van Die Vlakte, ’n Stellenbosse woonbuurt wat geleë 
was op die grond waar die Fakulteit se gebou tans staan, 
gedenk. Dít volg nadat die Fakulteit in Desember 2013 
’n komitee aangestel het om die installasie te ontwerp. 
Dit bestaan uit panele met foto’s van die gebied wat die 
alledaagse lewens van die voormalige inwoners van Die 
Vlakte uitbeeld, vertellings van oudinwoners en hulle 
kinders en kleinkinders, sowel as ’n skriftelike uiteensetting 
van die destydse konteks waarin die gebeure plaasgevind 
het (kyk bladsy 62). Die gebied is in 1964 ingevolge die 
Groepsgebiedewet tot ’n wit gebied verklaar en ongeveer 
3 700 mense wat as ‘bruin’ geklassifiseer was, is van 1969 
tot 1970 uit die middedorp van Stellenbosch verwyder. 
Met die installasie erken die Fakulteit die 
pyn en lyding wat inwoners ervaar het 
toe die Universiteit later besit van die 
grond oorgeneem en sy eie geboue daar 
opgerig het. 

Studenteaktivisme as platform vir 
gesprekvoering
Hierdie verslag sal onvolledig wees indien dit nalaat om die 
verskillende protesaksies op kampus in 2015 aan te roer. 

Die optogte, wat onder meer oor taal, studiegeld, 
transformasie en diversiteit gehandel het, het hoofsaaklik 
onder studente se aanvoering plaasgevind. 

Die Fakulteit het doelbewus besluit om dit met akademiese 
gesprekvoering te beantwoord en proaktief leiding te 
probeer bied in kampusgesprekke oor die netelige kwessies 
waaraan die Universiteit en die US-gemeenskap dringend 
moet aandag gee. Sensitiewe kwessies behoort nie net 
akademies nie, maar ook prakties op kampus bespreek te 
word binne die raamwerk van deurtastende ondersoek, 
deeglike argumentasie, kritiese dialoog en kreatiewe 
praktyk.
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Die Fakulteit Natuurwetenskappe streef daarna om as ’n gerespekteerde 
denkleier en kennisvennoot in Afrika en op internasionale akademiese gebied 
erken te word.

Fakulteit 

NATUURWETENSKAPPE
Prof Louise Warnich
Dekaan: Fakulteit Natuurwetenskappe

In 2015 het die Fakulteit goeie vordering gemaak met die 
nastrewing van hierdie visie en die Universiteit Stellenbosch 
(US) se strategiese prioriteite met sy personeel en studente 
wat op allerlei wyses uitgeblink het – van die verowering 
van groot pryse en mededingende toekennings tot die 
toevoeging van twee nuwe navorsingsleerstoele en die 
vestiging van ’n bio-informatikaprogram.

Behoud van ons momentum van uitnemendheid

Die Fakulteit is trots daarop om ’n sentrum van 
uitnemendheid vir voorgraadse sowel as nagraadse 
opleiding in die wiskundige, biologiese en fisiese 
wetenskappe te wees. Benewens ’n groot korps 
voorgraadse studente, het 160 honneurs-, 311 MSc- en 
239 voltydse PhD-kandidate in 2015 by die Fakulteit 
ingeskryf, wat aangevul is deur 104 nadoktorale genote 
vanuit Suid-Afrika (52), Afrika (12) en die res van die 
wêreld (40).

In die verslagjaar is twee nuwe navorsingsleerstoele tot 
die Fakulteit se reeds bestaande nege leerstoele gevoeg. 
Prof Kathy Myburgh beklee nou die nuwe SARChI-
leerstoel in geïntegreerde skeletale spierfisiologie, 
-biologie en -biotegnologie, terwyl samewerkingspogings 
met die WNNR gelei het tot die implementering van ’n 
gesamentlike navorsingsleerstoel in kwantum-, optiese en 
atoomfisika, wat deur prof Hermann Uys beklee word.

Verskeie navorsers het daarin geslaag om in die loop 
van die jaar mededingende finansiële toekennings 
te verkry. Prof Carine Smith het ’n toelaag van die 
Nasionale Navorsingstigting (NNS) se Blue Skies-
program ontvang om ’n bewys-van-konsep-metode 
vir geteikende stamsellewering te ontwikkel. Prof Mike 
Cherry het ’n toekenning van die NNS se Grondliggende 
Biodiversiteit-inligtingsprogram ontvang om die effek van 
habitatfragmentering op faunadiversiteit in Oos-Kaapse 

woude te bestudeer. ’n R10 miljoen-toekenning is deur 
die Volkswagen-Stigting aan prof Dirk Bellstedt bewillig 
om ’n metode te ontwikkel om die evolusie van Sentraal-
Afrika oor die afgelope 20 miljoen jaar te rekonstrueer. Die 
Fakulteit se navorsingspublikasie-uitset geniet hoë agting 
en het in 2014 ’n algehele hoogtepunt bereik met 253,35 
eenhede (2012: 248,81).

Die Fakulteit besef dat uitnemendheid ook samewerking 
vereis ten einde sy internasionale sigbaarheid en 
publikasiegehalte te verbeter en navorsing te verdiep op 
terreine waar vaardighede en infrastruktuur nog ontbreek. 
In die verslagjaar het die Fakulteit wêreldwyd met byna 
700 instellings saamgewerk. Een voorbeeld hiervan is die 
Bioinformatika-opleidingsprogram wat by die US gevestig 
is deur middel van samewerking met deskundiges van die 
Katholieke Universiteit Leuven in België en die Universiteit 
van Londen.

Verdere strategiese doelstellings om voortreflike 
voorgraadse onderrig en studentesukses te verseker sluit 
gedifferensieerde studentesteun en innoverende onderrig- 
en leerstrategieë in, soos die omgekeerde klaskamer- en 
gemengde leerbenaderings, asook die intensiewe gebruik 
van inligting- en kommunikasietegnologie. Na afloop 
van die suksesvolle toetslopie in die Chemie-program 
om elke gegradueerde met wenslike en blywende 
karaktereienskappe toe te rus, is die inisiatief na al die 
voorgraadse programme uitgebrei.

Verskeie navorsers van die Fakulteit het vir 
navorsingsvoortreflikheid erkenning ontvang. Prof Bert 
Klumperman het die SASOL Chemie-innoveerder 
van die Jaar-medalje vir 2015 ontvang; prof André de 
Villiers het die Suid-Afrikaanse Chemie-instituut (SACI) 
se Raikes-medalje gewen, wat toegeken word aan ’n 
uitmuntende navorser van jonger as 40 jaar; en prof 
Delia Haynes het die Jan Boeyens-prys van die Suid-
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Afrikaanse Kristallografievereniging ontvang vir haar 
uitmuntende bydrae tot die gebruik van kristallografie 
en ander strukturele metodes. Die Havenga-prys vir 
lewenswetenskappe is deur die Suid-Afrikaanse Akademie 
vir Wetenskap en Kuns aan prof Leon Dicks toegeken.

Natuurwetenskappe-studente het ook uitgeblink. Mnr 
Ethan Newman het die NNS-toekenning vir die beste 
volgendegeslag- manlike navorser ontvang. Mnr Alem Gebru 
het die US en Suid-Afrika by die Falling Walls Lab in Berlyn, 
Duitsland, verteenwoordig. Mnr Itumeleng Chabaesele 
het by die Fisiologiese Vereniging van Suider-Afrika se 
jaarlikse konferensie die Wyndham-toekenning vir die beste 
mondelinge aanbieding deur ’n nagraadse student ontvang.

Na ’n gedenkwaardige 17 jaar en ses maande by die US, 
het die Fakulteit aan die einde van 2015 afskeid geneem van 
die voormalige waarnemende dekaan, prof Doug Rawlings. 
Die Fakulteit is daartoe verbind om voort te bou op die 
nalatenskap van voortreflikheid wat deur prof Rawlings en 
ander gewaardeerde US-wetenskaplikes geskep is.

Verbreding van toegang

Die Fakulteit bly daartoe verbind om al hoe meer 
wetenskaplikes op te lei ter ondersteuning van die Suid-
Afrikaanse regering se inisiatief om ’n kennisgemeenskap 
te vestig. Deur toegang tot die Fakulteit se onderrig en 
navorsing te verruim – wat ’n meer diverse groep studente 
insluit – word beoog om kritiese denkers te ontwikkel 
wat ’n aktiewe rol in die ontwikkeling van ’n suksesvolle 
multikulturele Suid-Afrikaanse samelewing sal speel.

Die diversiteitsprofiel van die Fakulteit bly egter ’n 
uitdaging. Op die oomblik is 33,7% van ons voorgraadse 
en 36,2% nagraadse studente bruin, swart of Indiërs ’n 
Meer intensiewe fokus op die gebruik van IKT vir leer 

en onderrig, sowel as parallelmediumonderrig en intydse 
tolking word aangewend om toeganklikheid te verhoog en 
by te dra tot studente se akademiese sukses. Die Fakulteit 
is verder ook betrokke by werwingsaksies en die verskaffing 
van werwingsbeurse en nagraadse beurse aan die top 
studente uit alle bevolkingsgroepe.

Met betrekking tot die diversiteit van personeel, bied die 
NNS se Navorsingsloopbaantoekenning (RCA)-stipendia 
en die Nuwe Geslag van Akademici-program (nGAP) goeie 
geleenthede vir die werwing van jong akademici en om 
personeeldiversiteit te verbeter (tans op 31%). In 2015 
is vier RCA-stipendia en een nGAP-pos aan die Fakulteit 
toegeken. Hierbenewens is een voltydse en twee deeltydse 
aanstellings deur die Rektor se strategiese personeelfonds 
moontlik gemaak.

Bevordering van ons impak op die samelewing

Om verdere inhoud aan die Universiteit se etos van 
‘wetenskap vir die gemeenskap’ te gee en te verseker 
dat die Fakulteit ook wyer as die kampus ’n positiewe 
rol speel, het die akademiese departemente by ’n aantal 
gemeenskapsuitreikaktiwiteite betrokke geraak. Veral die 
Departement Chemie se chemie-uitreikinisiatief SUNCOI en 
die Departement Fisika se viering van die Internasionale Jaar 
van Lig was hier van belang. Navorsers het ook vir gewilde 
wetenskaptydskrifte soos Quest en die aanlynplatform 
Conversation Africa bydraes gelewer.

’n Reeks gesprekke oor aktuele wetenskapsake is deur 
middel van die Fakulteit se Science Café Stellenbosch 
by Woordfees 2015 bekendgestel, wat algemene 
bewuswording van en belangstelling in die wetenskap 
aangewakker het. Vier verdere Science Cafés wat later in die 
jaar gehou is, het tot 80 mense per geleentheid getrek.

Strategiese vennootskappe vir die 
wetenskap

Die Fakulteit Natuurwetenskappe het 
strategiese vennootskappe met meer as 
700 instellings in Suid-Afrika, Afrika en 
die res van die wêreld om sy wêreldwye 
sigbaarheid te verbeter, kapasiteit te bou en 
ontwikkelingsgeleenthede vir sy studente te 
bied.

Bring wetenskap na die mense

Science Café Stellenbosch is ’n inisiatief van die 
Fakulteit Natuurwetenskappe om openbare 
bespreking van wetenskapsake te bevorder. 
Die eerste drie gesprekke het tydens die 
Woordfees 2015 plaasgevind. Hier verskyn op 
die foto links (van links na regs) die sprekers dr 
Oonsie Biggs, dr Natasha Mothapo, prof Mike 
Cherry, prof Theresa Wossler en prof Guy 
Midgley. Vier verdere, ewe geslaagde Science 
Cafés het later in die jaar gevolg.
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Met ’n aansienlike navorsingsprofiel, ’n ingesteldheid op onderwys wat verder as 
die skoolomgewing strek en ’n interdissiplinêre benadering, streef die Fakulteit 
Opvoedkunde daarna om sowel plaaslik as wêreldwyd ’n toonaangewende rol in 
die opvoedkunde te speel en om opvoedkundige uitdagings, veral in die Suid-
Afrikaanse verband, die hoof te bied.

Fakulteit

OPVOEDKUNDE
Prof Maureen Robinson
Dekaan: Fakulteit Opvoedkunde

Die Fakulteit het in die verslagjaar ’n verskeidenheid onderrig-, 
leer-, navorsings- en gemeenskapsbetrokkenheidsaktiwiteite 
uitgevoer ter navolging van die Universiteit Stellenbosch (US) 
se institusionele doelwitte.

Behoud van ons momentum van uitnemendheid

In die verslagjaar het die Fakulteit 646 afgestudeerdes gelewer. 
Ons spog met ’n hoë retensiekoers met meer as 90% van 
voorgraadse studente wat hul grade in die minimum tyd van 
vier jaar voltooi het, en het ook ’n goed gevestigde tutor- en 
mentorstelsel ter ondersteuning van risikostudente. Hoewel 
die nagraadse deurvloeikoers sedert 2012 aansienlik verbeter 
het, voltooi minder as 50% van magisterstudente egter hul 
grade in twee jaar, hoofsaaklik omdat hulle ook voltydse 
beroepe beklee. Heelwat bespreking en beplanning word op 
die oomblik aan hierdie kwessie gewy.

Die Fakulteit poog steeds om innoverende programme van 
hoë gehalte te lewer. Die Baccalaureus in die kwalifikasies 
Opvoedkunde (BEd), Nagraadse Onderwyssertifikaat 
(NOS), Honneurs BEd en Gevorderde Onderwyssertifikaat 
(GOS) is herontwerp in ooreenstemming met die 
nasionale beleid oor die minimum vereistes vir 
onderwyser-opleidingskwalifikasies. Hierdie programme is 
reeds deur alle strukture op fakulteits- en institusionele vlak 
goedgekeur en sal geïmplementeer word sodra nasionale 
goedkeuring verkry word.

Tegnologie in die onderwys het baie aandag getrek 
en die gebruik van leertegnologieë, waaronder 
personeelondersteuning en die vestiging van 
praktykgemeenskappe, is uitgebrei. Die Fakulteit beplan 
’n eerste kortkursus in Digitale Geletterdheid vir 2016, 

waarvoor onderwysers in die beroep genooi sal word 
om in te skryf. Die kursus sal op die bevordering van 
tegnologiese sowel as pedagogiese kennis ingestel wees.

Die Fakulteit se lewendige navorsingskultuur is in die 
verslagjaar verder versterk deur die hernuwing en 
verbetering van ’n aantal personeellede se Nasionale 
Navorsingstigting (NNS)-evaluerings, verteenwoordiging in 
redaksiekommissies en ondersoekrade en betrokkenheid by 
openbare dialoog deur die media. Die aantal nadoktorale 
aanstellings, gereelde deelname van fakulteitslede aan 
nasionale en internasionale konferensies en die aantal 
gefinansierde navorsingsprojekte getuig verder van die 
Fakulteit se nastrewing van voortreflikheid. Verdere blyke is 
die Fakulteit se verbeterde koers doktorale gegradueerdes, 
van 11 in 2013 tot 23 in 2015. Terselfdertyd was daar egter 
’n daling in magistergrade toegeken, van 43 in 2013 tot 37 in 
2015. Die Fakulteit ondersoek die redes hiervoor, met een 
belangrike rede die feit dat meeste magisterstudente ook 
voltydse onderwysers is met baie verantwoordelikhede.

Die voortreflikheid van fakulteitslede is in die verslagjaar op 
verskeie maniere erken.

 ` Prof Yusef Waghid en dr Liezel Frick is deur die 
Vereniging vir die Ontwikkeling van Onderwys in 
Afrika (ADEA) en die African Development Bank 
se Afrika-ontwikkelingsinstituut (ADI) vereer. 
Prof Waghid het die Uitmuntende Mentor van 
Onderwysnavorsers-toekenning ontvang terwyl die 
Mees Bekwame Afrika-onderwysnavorser aan dr Frick 
toegeken is. Dr Frick het ook van die US erkenning 
ontvang omdat sy drie PhD-studente in een jaar 
gelewer het.
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 ` Dr Michael le Cordeur se navorsingsfokus is erken toe 
die Afrikaanse Woordelys en Spelreëls bygewerk is om 
woorde in Kaapse Afrikaans as ’n erkende variant van 
Afrikaans in te sluit.

 ` Dr Nuraan Davids het die NNS se 
navorsingsvoortreflikheidstoekenning vir vroulike 
vroeëloopbaan- of ontluikende navorsers vir 2015, 
sowel as ’n institusionele navorsingstoekenning ter 
erkenning van haar groot aantal geakkrediteerde 
navorsingspublikasies ontvang.

 ` Die Fakulteit se Visedekaan vir Navorsing, prof Aslam 
Fataar, het die eretitel van uitgelese professor aan die 
US ontvang.

In 2016 sal die Fakulteit verder aan sy voortreflikheid 
voortbou deur programherontwerp, beduidende 
bevordering van die gebruik van tegnologie, bevordering 
van navorsingsfokusterreine en -kerngebiede, verbetering 
van ons nagraadse sukses en versterking van die kultuur van 
akademiese debatvoering deur gereelde seminare.

Verbreding van toegang

Die hoogs suksesvolle universiteitsvoorbereidings-
programme HOPE@Maties en SciMathUS, wat aangebied 
word deur die Universiteit se Sentrum vir Pedagogie 
(SUNSEP) wat in die Fakulteit gevestig is, het steeds 
toegang tot tersiêre onderwys help verruim. Nege HOPE@
Maties-leerders wat deel was van die eerste kohort wat in 
2012 aan die program deelgeneem het, het in Desember 
2015 gegradueer, saam met 22 voormalige SciMathUS-
leerders.

In 2015 was daar ook verdere verbetering in die 
diversiteitsprofiel van voorgraadse studente, toe 
studentewerwing ondersteun is deur die baie geslaagde 
Funza Lushaka-beursprogram. Daar word verwag dat dit 

verder versterk sal word deur die nuwe Departement 
van Hoër Onderwys en Opleiding-beleid, wat in die loop 
van die jaar ingestel is, wat nou eerstejaar- Funza Lushaka-
beurse vir grondslagfase-studente beperk tot persone met 
’n Afrika-taal as moedertaal.

Bevordering van ons impak op die samelewing

Benewens die HOPE@Maties- en SciMathUS-programme 
behels die Fakulteit se positiewe impak op die gemeenskap 
onder andere ook die Area Health Education Centre (AHEC)-
program vir professionele leer van onderwysers en die Count-
Me-In-diensleerprojek om graad R- tot graad 3-leerders se 
telvaardighede en syferkonsepontwikkeling te verbeter.

Verder het die eerste kohort van 13 studente om die 
Nagraadse Diploma in Hoëronderwys -onderrig en -leer 
te voltooi, in ooreenstemming met die Departement van 
Onderwys se prioriteit vir dosentopleiding, by die Desember 
2015-gradeplegtigheid hul diplomas ontvang. Hierdie 
streeksamewerkingsonderrig saam met die UWK en KSUT 
het vir die eerste maal in Suid-Afrika plaasgevind en word 
nou tot ’n nasionale vennootskap van universiteite uitgebrei.

Om, in ooreenstemming met die Nasionale 
Ontwikkelingsplan, die gehalte van onderwys te 
verbeter en ’n beter toekoms vir die land se jeug te 
bou, het die Fakulteit in 2015 voortgegaan om die 
onderwyseropleidingsuitset en vakkennis te verhoog, 
skoolleierskap en -bestuur te verbeter en skoolhoofde 
en onderwysers in onderpresterende skole op te lei en 
mentorskap en ondersteuning op die perseel te voorsien.

Op pad vorentoe sal spesiale aandag geskenk word aan 
die vestiging van ’n verwelkomingskultuur en om in ’n 
raamwerk van taalinklusiwiteit te funksioneer in ’n poging 
om nog groter gedeeltes van die gemeenskap te bereik.

VAN RUIMER TOEGANG TOT STUDENTESUKSES

Me Nokwanda Siyengo, bestuurder van 
die oorbruggingsprogram SciMathUS, het 
in Desember 2015 haar meestersgraad 
in Onderwysondersteuning ontvang. 
Verskeie voormalige SciMathUS-
studente het ook by hierdie plegtigheid 
hul Nagraadse Onderwyssertifikate 
(NOS) ontvang.

“Vir my gaan die program nie net 
oor oorbrugging of toegang nie. Die 
uiteindelike doel is om studente te laat 
gradueer. Party van hierdie studente sou 
nie in staat wees om aan ’n universiteit 
te studeer as hulle nie hierdie tweede 
geleentheid aangegryp het om hul punte 
te verbeter nie.”

Hier verskyn Siyengo saam met 
prof Wim de Villiers, Rektor van die 
Universiteit Stellenbosch, en die NOS-
studente Stacey du Plessis, Tamsin 
Karma (wat die NOS cum laude verwerf 
het) en Astrid Fisher.
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Die Fakulteit se kernbesigheid bestaan daarin dat dit, in belang van die 
regspleging en die land, uitnemende regstudente oplei en dat die regswetenskap 
deur relevante navorsingsuitsette van gehalte bevorder word. 

Fakulteit 

REGSGELEERDHEID
Prof Sonia Human
Dekaan: Fakulteit Regsgeleerdheid

Die regswetenskap is ’n dinamiese veld wat eiesoortige 
eise aan die doserende personeel stel. Daar is nie alleen al 
hoe meer druk om deurvloei te verseker nie, maar veral 
die eerste twee studiejare vereis verhoogde kontaktyd 
tussen studente en dosente. Om die Fakulteit se oogmerke 
deur die hegte verwantskap tussen wêreldklas-navorsing 
en -onderrig binne hierdie omgewing te respekteer en te 
bestuur, is ’n groot uitdaging.

Behoud van ons momentum van uitnemendheid

Die uitdaging van wêreldklasnavorsing en -onderrig 
word gehanteer deur onder andere ’n hoë premie op 
die ontwikkeling van ons kundigheidsbasis te plaas, soos 
gedemonstreer deur die volgende prestasies:

 ` Prof Karin Calitz het ’n C2-evaluering van die Nasionale 
Navorsingstigting (NNS) ontvang en mnr André Louw 
’n C1-evaluering. Dit bring die getal NNS-geëvalueerde 
personeel op altesaam 13 te staan, met A1 as die 
hoogste moontlike evaluering (sien grafiek verderaan) – 
’n uitstekende prestasie vir ’n klein fakulteit.

 ` Proff Geo Quinot en Zsa-Zsa Boggenpoel is ook vir 
hul bydraes tot navorsing vereer.

 ` Prof Sandy Liebenberg is as die Fakulteit se derde 
uitgelese professor aangewys.

Die maksimum geleenthede word vir jong kollegas geskep 
om hul doktorsgrade in die kortste moontlike tyd te behaal. 
Die Fakulteit put ook uit die kundigheid van buitengewone 
aanstellings en navorsingsgenote, soos emeritusregter 
Laurie Ackermann, emeritushoofregter Sandile Ngcobo, 
adv Geoff Budlender en lord Patrick Hodge.

Finansiële volhoubaarheid van die Fakulteit vereis dat 
’n hoër inkomste uit die navorsingsubsidie verseker 
moet word. Die Fakulteit is in hierdie opsig onder groot 
druk en daar is begin met ’n reeks stappe ten einde 
navorsingsaktiwiteite en uitsette te bevorder.

Verbreding van toegang

Personeel
Die aanstelling van meer personeellede uit die aangewese 
groepe skep steeds uitdagings. Die reaksie op onlangse 
advertensies vir vakante poste bevestig die indruk van 
’n markskaarste aan ervare en bekwame regsakademici. 
Die aangewese strategie is om op die aanstel van jonger, 
begaafde aspirant-akademici met potensiaal en toewyding 
te konsentreer.
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Studente
Inskrywingsteikens vir eerstejaarstudente word gemaklik 
bereik. Die hoë uitvalsyfer van veral bruin, swart en Indiër-
studente vereis egter dat daar oor die keuringsbeleid 
herbesin moet word. Die ondersteuningsprogram vir 
eerstejaars in die struikelmodules het nie in 2015 ten 
volle gerealiseer nie en vereis ook dat daar herbesin moet 
word oor die aard en omvang van steun aan nuweling-
eerstejaars.

Die Fakulteit is besorg oor die lae getal LLM-inskrywings. 
Die wisselvallige getalle kan toegeskryf word aan twee 
verskynsels, naamlik die tendens van tesis-LLM-studente 
om op te gradeer na doktorale studie en die daling in die 
opdaagkoers van aansoekers vir LLM-programme met ’n 
gedoseerde kursuswerkkomponent. Dit is opvallend dat 
finansiële oorwegings ’n groot rol speel by studente uit 
Afrika ten opsigte van die gedoseerde LLM.
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Dit is ’n realiteit rondom inskrywingsbestuur dat daar 
rekening gehou moet word daarmee dat nagraadse studie 
nie noodwendig die bemarkbaarheid van individue verhoog 
nie. Die Fakulteit moet met ander woorde baie noukeurig 
besin oor ’n baie spesifieke strategie om nagraadse studie 
aanloklik te maak.

Onderrigaanbod, navorsing en internasionalisasie
Dit is ’n uitdaging om ’n behoorlike afspeling te 
bewerkstellig tussen die gedoseerde LLM-program, die 
twee nagraadse diplomas in onderskeidelik Belastingreg en 
Intellektuele Eiendomsreg en navorsings-LLM’s en LLD’s. 
Die gedoseerde aanbod is nietemin steeds beperk in 
vergelyking met dié van die Universiteit van Kaapstad en 
die Universiteit van Wes-Kaapland. Die Fakulteit besef die 
belang van hierdie program in die lig van internasionalisasie, 
groei in die nagraadse studentetal spesifiek uit Afrika, die 
werk-en-leer-studentemark en diversiteit. Programme van 
hierdie aard is betreklik arbeidsintensief, maar kan met 
die nodige dissipline die deurvloei van nagraadse studente 
verseker. Die navorsingprojek kan as ’n platform vir verdere 
LLD-studie dien. Die behoud van die gedoseerde program 
is ook sinvol in soverre dit die beroep dien en lewenslange 
leer bevorder.

Die SARChI-navorsingsleerstoel in eiensdomsreg, die 
Oppenheimer-leerstoel in menseregte en die Anton 

Mostert-leerstoel in intellektuele eiendomsreg is 
trekpleisters vir nagraadse navorsing en onderrig en verdien 
ondersteuning met die oog op teikens wat in hierdie 
verband gestel word.

Die gedoseerde LLM-program word reeds in ’n beperkte 
mate nasionaal bemark en dit geld ook vir die bogenoemde 
drie leerstoele. Doelgerigte pogings met die oog op die 
werwing van studente uit eie geledere blyk ook effektief 
te wees. Die Fakulteit moet werk aan ’n internasionale 
bemarkingstrategie.

In die geheel gesien sal bemarking van nagraadse studie en 
beskikbaarstelling van beurse dus opgeskaal moet word 
en sal daar dringend vanuit balansfondse en derde- en 
vierdegeldstroombronne voorsiening gemaak moet word 
hiervoor.

Bevordering van ons impak op die samelewing

Ons Regshulpkliniek verdien hierdie jaar ’n besondere 
erkenning. Die Hooggeregshofbeslissing van Woensdag, 8 
Julie 2015, ten gunste van die Regshulpkliniek se aansoek 
oor beslagleggingsbevele is, in die woorde van die Rektor, 
“’n uitbeelding van ons strewe om ’n positiewe impak op 
die samelewing te maak”.

Ter uitbreiding van die 
Universiteit se voetspoor na 
die platteland, besoek die 
Regshulpkliniek die Worcester-
kampus een keer per maand 
sedert September 2013 en 
bied regshulp aan weerlose 
mense uit die omgewing. Siviele 
aangeleenthede soos egskeidings, 
gesinsgeweld, onderhoud, 
uitsettings (dorpsgebied en plase), 
arbeidsdispute en navrae word 
hanteer deur ’n span van drie.

Een personeellid hanteer al die hofverskynings terwyl die 
ander twee kollegas tussen 28 en 34 kliënte per besoek 
konsulteer. Die landdros in Worcester akkommodeer die 
Regshulpkliniek deur al die kantoor se hofverskynings te 
skeduleer om saam te val met die personeel se besoeke 
aan Worcester. Van September 2014 tot Oktober 2015 
het die Regshulpkliniek se Worcester-kantoor 187 sake 
hanteer waarvan 91 in die tydperk afgehandel is. Sonder 
om aktief te bemark word die Regshulpkliniek se kliënte 
algaande meer danksy die aanbeveling van tevrede kliënte.
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As die enigste Fakulteit Teologie in die suidelike deel van die land, het die 
Fakulteit ’n verantwoordelikheid om sy historiese bande met bepaalde kerklike 
vennote te respekteer en terselfdertyd tot diens te wees van alle kerke en 
geloofsgemeenskappe. 

Fakulteit

TEOLOGIE
Prof Hendrik Bosman
Dekaan: Fakulteit Teologie

Om ’n waarlik ekumeniese fakulteit te wees, bly 
toenemende toeganklikheid vir alle potensiële studente wat 
kwalifiseer vir en belang stel in tersiêre teologiese onderrig 
’n prioriteit – des te meer in ’n kontinent waar godsdiens 
en teologiese nadenke sterk groei handhaaf.

Gedagtig hieraan het die Fakulteit in 2015 daaraan 
voortgewerk om uitnemendheid deur diversiteit te 
verwesenlik. Ons is daarvan oortuig dat ’n diversiteit van 
idees, insigte, perspektiewe, studente en personeel in diens 
staan van uitnemende wetenskaplike praktyk.

Behoud van ons momentum van uitnemendheid

Reeds bekend vir sy akademiese voortreflikheid, 
professionele teologiese opleiding in ooreenstemming 
met die aard en doel van die Christelike geloof, en die 
hoogste navorsingsuitsette per kapita aan die Universiteit 
Stellenbosch, versterk die Fakulteit sy onderrig- en 
leeraanbod deur tegnologie op ’n vindingryke manier aan 
te wend. In die verslagjaar het prof Jeremy Punt en ’n 
bekwame taakspan aangevoer deur ds Nina Muller van 
Velden die MobiLex Glossarium-projek afgehandel. Sedert 
August 2015 kan studente sowat 370 vertalings en definisies 
van algemene teologiese konsepte in  
Afrikaans, Engels en isiXhosa op hul  
selfone laai. MobiLex – Teologie is beskik- 
baar by die kode. Verdere befondsing is  
toegewys om ’n meer gesofistikeerde  
stelsel (toep) te ontwikkel wat ook ander  
universiteite in staat sal stel om byvoegings in hul tale 
tot die glossarium te maak. Verskeie universiteite toon al 
belangstelling om deel te neem.

In ’n verdere innoverende stap om uitnemendheid in die 
Fakulteit te handhaaf is ’n onderrig-en-leer-spilpunt gevestig 
om leer en onderrig te koördineer, veral in studente se 
eerste twee studiejare. Hierdie spilpunt sluit aan by die 
bestaande ondersteuningstelsel van tutors en mentors.

Die eerste Russel Botman-gedenklesing is op 19 Oktober 
2015 gehou. Die lesing is deur prof Dirkie Smit voorgedra 
en prof Mary-Anne Plaatjies van Huffel en dr Beryl Botman 
het repliek daarop gelewer. Hiermee word die hoop 
uitgespreek dat hierdie jaarlikse geleentheid prof Botman, 
die voormalige Rektor en Visekanselier van die Universiteit 
Stellenbosch, se nalatenskap sal eer en in stand hou en ’n 
platform sal word vir visionêre dialoog en waagmoedige 
denkleierskap.

In die loop van 2015 het die #FeesMustFall-veldtog die 
universiteitslandskap in Suid-Afrika dramaties verander 
deur onder andere ’n aansienlike befondsingstekort in die 
hand te werk as gevolg van die 0%-styging in studentegelde 
vir 2016. In ’n poging om sy akademiese uitnemendheid 
te handhaaf ondanks inkrimpende hulpbronne, het die 
Fakulteit teen die einde van die verslagjaar ’n taakspan 
saamgestel om ’n fondswerwingstrategie te ontwikkel wat 
proaktief sal fokus op toegewysde navorsingsbefondsing 
(derde geldstroom) en filantropiese befondsing (vierde 
geldstroom).

Verbreding van toegang

Deur sy doelgerigte strewe om ’n diversiteit van studente 
van verskillende kerke, teologiese tradisies, kulture, tale 
en menings te verwelkom en te omarm, is die Fakulteit, 
tot ons trots, die mees diverse op die kampus. Tog is 
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daar steeds ruimte vir verbetering. Voorgraadse studente 
bestaan tans uit 52% bruin, 28% wit en 20% swart 
studente, terwyl die akademiese personeel se samestelling 
55% wit, 35% bruin en 15% swart is.

Om sy diversiteitsprofiel onder studente verder te 
verbeter, is ’n ooreenkoms met die Hugenote Kollege 
aangegaan waarvolgens sy Sertifikaat in Teologie, wat op 
vlak 4 van die Nasionale Kwalifikasieraamwerk gegradeer 
is, as ’n oorbruggingskursus vir toegang tot die Fakulteit 
erken word indien ’n aansoeker 65% of meer daarvoor 
behaal. Daarmee saam word ook dringende aandag verleen 
aan ’n program van growing your own timber met die oog 
op die fasilitering van groter transformasie in die Fakulteit 
deur middel van beurse vir studente met die akademiese 
potensiaal om die akademiese ruggraat van kerklike 
vennote te word.

In die verslagjaar het ’n taakspan sosiale media begin 
gebruik om met graad 10- tot 12-leerders oor 
loopbaanmoontlikhede in die Fakulteit te kommunikeer. 
Die span werk aan ’n kommunikasiestrategie om meer 
en beter aansoekers te lok en sodoende toegang 
te maksimeer vir diegene wat aan die akademiese 
toelatingsvereistes voldoen.

Bevordering van ons impak op die samelewing

Benewens die verskaffing van voortreflike teologiese 
opleiding aan sy studente, streef die Fakulteit ook daarna 
om uit te reik na die samelewing en om die identiteit en 
etos van kerke in verskeie kontekste, hoofsaaklik in Afrika, 
te verstaan en te verryk. Ter bereiking van dié doel, werk 
ons nou saam met teologiese opleidingsinstansies in die 
meeste dele van Afrika. Plaaslik is vennootskappe met die 
Lutherse Kerk en die Volkskerk nou in beginsel aanvaar 
en werk ons reeds aan die praktiese implementering van 
hierdie vennootskappe, wat ons kerklike vennote van vier 
na ses sal vermeerder.

In ooreenstemming met die Universiteit se oogmerk om 
wetenskap in diens van die samelewing te beoefen, streef 
die Fakulteit deurgaans daarna om gemeenskappe te dien 
deur die vestiging van netwerke, die bevordering van 
leierskap deur diens en die ontwikkeling van openbare 
gesprekvoering. In hierdie opsig is sentra en eenhede soos 
die Beyers Naudé Sentrum vir Publieke Teologie (BNS), die 
Eenheid vir Godsdiens- en Ontwikkelingsnavorsing (EGON), 
Ekklesia Ekumeniese Sentrum vir Leierskapsontwikkeling 
en Gemeentestudies en NetAct (die Network for African 
Congregational Theology) betrokke by kerklike vennote en 
vele ander. Deur hierdie platforms het die Fakulteit goeie 
vordering gemaak in sy onderhandeling met die vier huidige 
kerklike vennote om prosesse te ontwikkel waardeur 
geloofsgemeenskappe self onderwerpe wat vir hulle relevant 
is kan voorstel vir oorweging as navorsingsonderwerpe op 
meesters- en doktorale vlak.

Laastens het die Fakulteit se personeel baie tyd daaraan 
toegewy om ’n uitstalling van argeologiese artefakte 
uit die Steentydperk tot 1905, wat op die Fakulteit se 
terrein gevind is, vir Maart 2016 te beplan. Die doel 
van die uitstalling is om ’n inklusiewe bewussyn van ons 
gedeelde herkoms onder alle lede van die gemeenskap 
te bewerkstellig en by te dra tot ’n gewaarwording van 
inklusiwiteit en gasvryheid in die Fakulteit. Daar is ook 
begin met die ontwikkeling van ’n grafiese tydlyn om te 
demonstreer hoe die verskillende teologiese opleidings 
saamgesmelt het om die huidige Fakulteit Teologie te 
vorm. Die tydlyn sal voltooi word voor die Fakulteit se 
verjaardag op 4 November 2016.

Op pad vorentoe sal die Fakulteit Teologie in vennootskap 
met kerke en die Universiteitsbestuur daarna streef om 
die opvoedkundige omgewing wat hy vir al sy studente 
skep, wat belangstel in kritiese en konstruktiewe teologiese 
nadenke, voortdurend te verbeter sodat daar te midde van 
kompleksiteit en weerloosheid hoop in Afrika gegenereer 
word.

Russel Botman-Gedenklesing ’n 
platform vir visionêre dialoog
Prof Dirkie Smit (naasregs) het die eerste 
Russel Botman-gedenklesing aangebied, 
waarop dr Beryl Botman (naaslinks) en prof 
Mary-Anne Plaatjies van Huffel (regs) repliek 
gelewer het. Links is prof Hendrik Bosman, 
waarnemende dekaan van die Fakulteit 
Teologie.
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EREGRADE
Die Universiteit het in die verslagjaar sewe eregrade toegeken – aan Pali Jobo Lehohla, prof Sampie Terreblanche, regter 
Edwin Cameron, regter Kate O’Regan, prof Adam Small en dr Japie van Zyl in Desember 2015, en prof Daniel Kahneman in 
absentia in Maart 2016.

Pali Jobo Lehohla het as Suid-Afrika se statistikus-generaal, deur innoverende leierskap, ’n vindingryke 
bydrae gelewer om Statistieke SA se interne vermoë sowel as sy statistiekbeleid en -gebruik in Afrika te 
versterk, met besondere klem op die ontwikkeling van menslike kapitaal. Met sy aanstelling in dié amp 
het Lehohla hom voorgeneem om Statistieke SA-personeel se vernuf op hulle gebied drasties te 
verbeter. Dit het gelei tot vennootskappe met verskeie hoëronderwysinstellings, waaronder 
die Sentrum vir Streeks- en Stedelike Innovasie en Statistiese Eksplorasie (CRUISE) by die 
Universiteit Stellenbosch.

Solomon Johannes (Sampie) Terreblanche is vereer vir sy uitsonderlike bydrae as 
diepsinnige ontleder van Westerse sosiaal-ekonomiese stelsels, sy klem op sosiale verbetering vir almal 

in talle rigtinggewende publikasies, sy vreeslose voorspraak vir die beëindiging van apartheid in 
Suid-Afrika, en sy onuitwisbare impak op menige ekonomiestudent as inspirerende dosent. Sy 

klem op sosiale verbetering vir die groter gemeenskap is ’n deurlopende tema in sy werk. 
Sy bydrae tot politieke transformasie is eweneens op die strewe na sosiale verbetering 

vir die benadeelde meerderheid gerig.

Edwin Cameron, ’n US-alumnus, se volgehoue professionele en persoonlike voorspraak vir die  
erkenning van elkeen se menswaardigheid, vryheid en gelykheid is fundamentele waardes wat hy in 
Suid-Afrika én ander lande se regsbestel help veranker het. As juris en persoonlike kampvegter is hy ’n 
kernrolspeler in die Suid-Afrikaanse én internasionale reg, onder meer weens sy besondere rol om 
seksuele oriëntasie as verbode grond van diskriminasie in die Handves van Regte te laat opneem, 
sowel as sy voorspraak vir persone met MIV/vigs.

Kate O’Regan het deur haar skerp en progressiewe denke en onwrikbare toewyding aan die reg, 
sowel binne as buite die Konstitusionele Hof, vir vroue en ander kwesbare samelewingsgroepe 

geregtigheid verseker. Vandat sy in 1994 op 37-jarige ouderdom as regter van die Konstitusionele 
Hof aangestel is, tot haar uittrede in 2009, het sy haar met toonaangewende uitsprake 

onderskei. Vir die eerste 13 jaar van die hof se bestaan was sy een van slegs twee vroulike 
regters. Baie van haar uitsprake het onbillike diskriminasie teen vroue en ander kwesbare 
groepe help bestry.
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Adam Small is vereer vir sy verruiming van die Suid-Afrikaanse letterkunde, sy verryking  
van Afrikaans, en sy gevoelige dog gesaghebbende verwoording van eens verbode onderwerpe  
om sodoende as ’n stem vir menige stemlose te dien. Sy aandrang op die gebruik van Kaaps 
as volwaardige taal om onderdruktes se ervarings te verwoord, maak hom een van die 
eerste kampvegters vir die erkenning van die verskillende variëteite van Afrikaans. 
Hy het deur sy werk die brandende vraagstukke van ’n verdeelde Suid-Afrika op 
deurdagte dog onverskrokke wyse aangeroer.

Jakob Johannes (Japie) Van Zyl is die dryfkrag agter verskeie suksesvolle ruimteprojekte, ’n 
ambassadeur vir Afrika en die Universiteit in straks die mees gevorderde tegnologiese omgewing 

wêreldwyd, en ’n inspirasie vir jong wetenskaplikes in Afrika. Dié Namibiër het hom as 
een van die wêreld se voorste ruimtewetenskaplikes onderskei, en onder meer die 

radarstelsel help ontwerp waarmee die robot Curiosity in 2012 suksesvol op 
Mars kon land. Sy internasionaal gerekende bydrae tot ruimtenavorsing en 

-programme maak van hom ’n voorbeeld van wat voortaan uit Afrika 
verwag kan word.

Daniel Kahneman het gedagteprikkelende navorsing oor menslike reaksie op 
onsekerheid gedoen wat bepalend is vir Maties se institusionele reis na transformasie 
en die kweek van denkleiers vir die toekoms. Kahneman se navorsing oor 
menslike reaksie op onsekerheid het die wêreld se begrip van menslike 
gedrag op ekonomiese, openbare én persoonlike gebied verryk. Veral 
die vooruitsigteorie (prospect theory) wat dié emeritusprofessor van 
Princeton-universiteit saam met sy medewerker wyle Amos 
Tversky ontwikkel het, het die aanvaarde begrip van die 
“ekonomiese mens” én talle ekonomiese teorieë omvergegooi.
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KANSELIERS-
MEDALJE
Dr Jacobus Charles Bender (Koot) Kotze 
is die ontvanger van die Universiteit 
Stellenbosch se Kanseliersmedalje 
vir 2015 – die hoogste eerbewys wat 
die US aan ’n student kan betoon. Die 
Kanseliersmedalje word jaarliks toegeken 
aan ’n finalejaar- of nagraadse student 
wat uitnemend presteer het. Die medalje 
is op Dinsdag 15 Maart 2016 by die 
Coetzenburgsentrum in absentia aan 
Kotze toegeken.

Dr Kotze het op 8 Desember 2015 die graad MBChB cum 
laude verwerf met ’n gemiddelde prestasie van 81,42% 
oor sy ses studiejare. Oor dié tydperk slaag hy 29 van 
sy 31 modules met onderskeiding en ontvang verskeie 
akademiese en merietepryse, akademiese erekleure van 
die Tygerbergstudenteraad, die Rektorstoekenning vir 
voortreflike akademiese prestasie, en ’n US-merietebeurs 
elke jaar sedert 2010.

Met topprestasies in Huisartskunde, Primêre Sorg, 
Gemeenskapsgesondheid en Gestremdesorg, Geregtelike 
Geneeskunde, Pediatrie en Kindergesondheid, die Kliniese 
Vaardigheidsdomein en Urologie in sy finale jaar word hy as 
beste sesdejaarstudent aangewys. Boonop ontvang hy die 
prys vir die beste MBChB-skripsie.

Tog is dr Kotze se akademiese uitnemendheid nie tot die 
klaskamer beperk nie. Sy deelname aan navorsingsprojekte 
as mede-outeur, selfs al was dit nie deel van die vereistes 
vir sy akademiese program nie, getuig van sy toewyding 
aan die vakgebied. Sodoende het hy reeds publikasies in 
internasionale vaktydskrifte en aanbiedings by internasionale 
konferensies op sy kerfstok. Op voetsoolvlak het hy die 
mediese wetenskap toeganklik help maak vir die algemene 
publiek deur ’n aantal artikels in die Mail & Guardian te 
publiseer. As tutor en mentor vir medestudente, was hy 
ook in 2015 een van die aanbieders van ’n werksessie oor 
voorgraadse mediese navorsing vir die Suider-Afrikaanse 
Chirurgiese Verenigings vir Studente (SASSS).

As toonbeeld van die afgeronde gegradueerde en betrokke 
burgers wat die US graag wil oplewer, was dr Kotze 
stigterslid van die TB-bewusmakingsorganisasie TB Proof, 
wat in 2013 ’n internasionale prys ontvang het, sowel as 
’n aktiewe lid van die Veilige Werksure-veldtog. By Matie 
Gemeenskapsdiens was hy vrywilliger én opleier van 
vrywilligers. Vir sy kulturele betrokkenheid – wat insluit 
verslaggewing vir tMatie, Tygerbergkampus se nuusbrief; 
diens in die subkomitee oor intrakampuskommunikasie; 
en medestigting van die Meerhoff-manssêrgroep – het die 
Tygerbergstudenteraad hom in 2015 met erekleure vir 
kultuur vereer.
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KANSELIERS-
TOEKENNINGS
Die Universiteit Stellenbosch se 
Kanselierstoekennings vereer van die 
voorste akademici aan die instelling 
vir hulle volgehoue bydraes tot 
uitnemendheid op die gebied van 
navorsing, leer en onderrig, en sosiale 
impak.

Dr Hendrik Ludolph Botha, Senior Direkteur: 
Studentesake, was onder meer direkteur en stigter van 
die Sentrum vir Onderwysontwikkeling en die Afdeling 
Akademiese Ontwikkelingsprogramme. Onder sy 
bestuursleiding word akademiese ontwikkelingsprogramme 
deur die hele US ingestel; word SciMathUS, ’n 
tweedekansprogram vir leerders in Wiskunde, Fisiese 
Wetenskappe en Rekeningkunde, gevestig; kom die 
Taalsentrum op die been, en word die Tredhoustelsel en 
Eerstejaarsakademie gevestig, wat beduidend tot die US se 
strategiese bedrywighede bygedra het. Die innemendheid 
en empatie waarmee dr Botha oor die jare brûe tussen die 
US se steundienste, akademici, kollegas en studente gebou 
het, verdien erkenning.

Me Maléne Fouché is in 2009 tot Groepsbestuurder: 
Navorsingsintegriteit en Nasionale Toekennings in die 
Afdeling Navorsingsontwikkeling bevorder. Sy lewer 
’n uitnemende bydrae tot die ondersteuning van die 
US se navorsingspoging, en haar bystand en leiding 
aan individuele navorsers met hulle aansoeke by die 
Nasionale Navorsingstigting is lofwaardig. Sy bestuur ook 
’n aantal navorsingsetiekprosesse en bied steun aan die 
navorsingsubkomitees van die Senaat. As sulks, speel sy ’n 
kernrol om navorsing aan die Universiteit Stellenbosch te 
ondersteun, bevorder en ontwikkel.

Prof Hendrik Geyer dien as voorsitter van die 
Departement Fisika, direkteur van die Instituut vir 
Teoretiese Fisika, voorsitter van die Organisasie vir 
Teoretiese Fisici, en raadslid van die Suid-Afrikaanse 
Instituut vir Fisika (SAIF). Deur sy toewyding kom die 
Nasionale Instituut vir Teoretiese Fisika (NITheP) tot 
stand. As direkteur van STIAS, tree hy as kampvegter 
vir interdissiplinêre navorsing op. Hy beywer hom ook 

om wetenskap onder die algemene publiek te bevorder, 
en sy navorsing is met die Alexander von Humboldt-
genootskapstoekenning en ’n silwer medalje van die SAIF 
bekroon.

Prof Rachel Jafta se unieke vakkundigheid en 
uitsonderlike leiersvaardighede stel haar in staat om tot die 
Universiteit Stellenbosch asook die nieregerings- en privaat 
sektor by te dra. Sy stig in 2007 die mentorskapsprogram 
Rachel’s Angels, wat reeds 700 matriekleerders bygestaan 
het en ekonomies benadeelde skole met sterk leierskap 
ondersteun. In 2010 stig sy die Kaapstadkarnaval, wat 
jaarliks meer as 100 000 besoekers lok en byna 1 000 
werksgeleenthede skep. Prof Jafta se loopbaan toon die 
kragtige impak van vakkundigheid in die samelewing.

Prof Petri Meyer het al beduidende bydraes tot 
leer en onderrig gelewer, veral in die ontwerp van ’n 
kursusstruktuur en -inhoud vir die BIng-graadprogram. Sy 
navorsingsbydraes sluit in sy leidende rol in die Instituut 
vir Elektriese en Elektronika-ingenieurs (IEEE), meer as 
100 portuurbeoordeelde publikasies, en die bestuur 
van een van die langs bestaande bedryfsgefinansierde 
navorsingsprogramme in die Departement, Elektriese 
en Elektroniese Ingenieurswese waarvoor hy met 
internasionale groepe in nege lande saamgewerk het. Hy is 
boonop ’n inspirerende nagraadse studieleier: Drie van sy 
PhD-studente het Kanselierstoekennings ontvang en 17 van 
sy magisterkandidate het hulle grade cum laude verwerf.

Prof Stephanus Muller het hom as uitnemende en 
produktiewe dosent en studieleier, versiende organiseerder 
en grensverskuiwende navorser onderskei. Daarvan 
getuig sy rekordgetal magister- en doktorale studente, 
die opbou van die Dokumentasiesentrum vir Musiek 
(DOMUS) tot die belangrikste navorsingsargief in sy 
soort in die land, en sy indrukwekkende getal publikasies. 
Dit is veral die boek oor die geskiedenis van die EOAN 
Operageselskap wat opspraak gewek het. Ook uit sy pen is 
Nagmusiek, ’n monumentale studie oor die Suid-Afrikaanse 
komponis Arnold van Wyk, wat stellig die belangrikste 
musiekwetenskaplike boek tot nog toe in Afrikaans is.

Me Debbey Olivier was die besturende direkteur van 
TRAC, ’n Fisiese Wetenskap-vlagskipintervensieprojek 
van die Universiteit Stellenbosch met die oog op 
hoërskoolleerders. Haar besondere toewyding aan 
die TRAC-visie om armoede in ons land te verlig 
deur elke leerder ’n kans op uitnemendheid te bied, 
het ’n toename in die getal laboratoriums en borge, 
interaksies met leerders, en hulle suksesvolle inskrywing 
vir en voltooiing van tersiêre wetenskap-, tegnologie- 
en ingenieursprogramme tot gevolg gehad. Deur 
Olivier se volgehoue uitnemendheid het TRAC se 
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prestasies aansienlike blootstelling ontvang, waaronder ’n 
uitnemendheidsprys van die Nasionale Wetenskap- en 
Tegnologieforum (NSTF).

Prof Harald Pasch het as bekleër van die SASOL-
navorsingsleerstoel in analitiese polimeerwetenskap en 
hoof van die Polimeerafdeling, die analitiese groep in 
die Departement Chemie en Polimeerwetenskap tot ’n 
internasionaal erkende sentrum van uitnemendheid op die 
terrein van gevorderde polimeerontleding uitgebou. Twee 
van sy jongste publikasies is die eerste uitgawes van die 
voorste handboeke op die vakgebied. Prof Pasch het meer 
as 300 portuurbeoordeelde publikasies die lig laat sien, is 
’n gereelde spreker by sowel nasionale as internasionale 
konferensies, en is ’n toegewyde mentor met meer as 50 
nagraadse studente in Duitsland en Suid-Afrika. 

Prof Wessel Pienaar het ’n merkwaardige bydrae 
gelewer as navorser en akademiese baanbreker in die 
Departement Logistiek. Op sy inisiatief as departementele 
voorsitter is die Departement Vervoerekonomie herskep 
tot die Departement Logistiek met ’n vernuwende en 
relevante vakaanbod. Hy word as een van die Fakulteit 
Ekonomiese en Bestuurswetenskappe se voorste navorsers 
beskou en dien as voorsitter van die Suid-Afrikaanse 
Akademie vir Wetenskap en Kuns. Prof Pienaar se 
navorsing het onder meer tot belangrike toepassings in 
vervoeringenieurswese gelei nadat die Wêreldbank sy werk 
begin toepas het.

Prof Helmut Prodinger word as een van die vaders 
van moderne ontleding van algoritmes en analitiese 
kombinatorika beskou. Van sy vele wetenskaplike prestasies 
is sy werk oor digitale stelsels veral invloedryk, en het dit 
ons begrip van die asimptotiese eienskappe van digitale 
stelsels verruim. Sy baanbrekerswerk dien as kernbron op 
sy vakgebied, met meer as 300 gekeurde vaktydskrifartikels 
op sy kerfstok. Hierdie ontvanger van ’n goue medalje en 
navorsingsprys van die Suid-Afrikaanse Wiskundevereniging 
dien ook in verskeie konferensieprogramkomitees en 
die redaksiekommissies van sommige van die voorste 
vaktydskrifte op sy gebied.

Prof Lizette Rabe, voorsitter van die Departement 
Joernalistiek, het haarself die taak opgelê om die publiek 
van die aftakelende en potensieel dodelike siekte van 
depressie bewus te maak. Sy stig in 2012 die Ithemba-
stigting waardeur sy openbare bewusmaking bevorder om 
vooroordele teen hierdie biologiese, kliniese siekte af te 
breek. Sy het ’n mediaveldtog aangevoor om die moreel 
veroordelende term “selfmoord” met die meer deernisvolle 
“selfdood” te probeer vervang. Sy nooi gemeenskappe om 
te kom “loop vir hoop” in ’n verdere bewusmakingspoging, 
en maak ook die publikasie Hoop – ’n Troosboek persklaar.

Prof Dave Richardson lewer uitsonderlike bydraes 
tot akademiese vooruitgang op die gebied van 
indringingsbiologie. Sy navorsing oor plantindringing 
handel meestal oor probleme eie aan Suid-Afrika. Hy 
het 335 portuurbeoordeelde artikels en boekhoofstukke 
gepubliseer en is sedert 2014 op Thomson Reuters 
se lys van mees aangehaalde navorsers. Richardson is 
hoofredakteur van die gerekende vaktydskrif Diversity and 
Distributions en direkteur van die DWT-NNS Sentrum van 
Uitnemendheid in Indringerbiologie. Hy het reeds aan 21 
magister- en tien PhD-studente studieleiding gebied en 
is tot ondervoorsitter van die Royal Society in Suid-Afrika 
verkies.

Prof Sarel Steel is ’n konsekwente aanbieder van 
uithalerlesings, ontwikkelaar van wiskundige statistiek 
aan die Universiteit, en rolmodel vir geslagte studente. 
Sedert die ontstaan van die Fakulteit Ekonomiese 
en Bestuurswetenskappe se kompetisie vir die mees 
inspirerende dosent was hy nog elke jaar ’n finalis. Studente 
getuig geesdriftig van sy rol as statistikus en rolmodel in 
hulle opleiding. Hy ontwikkel kurrikula aan die voorpunt 
van die veeleisende vakgebied van wiskundige statistiek, 
waaronder sy nagraadse module in Statistiese Leer, wat 
slegs die heel sterkste departemente van wiskundige 
statistiek ter wêreld kan ewenaar.

Prof Karen Inge Theron, die mees senior hortoloog 
aan die US en in Suid-Afrika, se navorsingsuitsette word 
gekenmerk deur ’n gebalanseerde vermenging van 
fundamentele wetenskap en praktiese toepaslikheid, wat 
gelei het tot relevante tegnologie wat in die vrugte- en 
fynbosbedryf gebruik word. Met haar leiersvaardighede het 
dié voormalige voorsitter van die Departement Hortologie 
die gaping tussen navorsing en die eindgebruikers 
van hierdie tegnologie help oorbrug. As dosent het 
sy grondliggende kursusse in sagtevrugteverbouing 
ontwikkel, 78 nagraadse studente opgelei, en beklee sy die 
HORTGRO Science/US-navorsingsleerstoel in toegepaste 
vooroessagtevrugtenavorsing. 

Prof Mark Tomlinson is een van die wêreld se voorste 
navorsers oor vroeë ontwikkeling en geestesgesondheid 
by jong kinders. Hy word onder meer deur die 
Wêreldgesondheidsorganisasie as internasionale kenner 
op die terrein van openbare gesondheid erken. Hy het 
’n uitstekende publikasiegeskiedenis, en sy impakryke 
navorsing kan die lewens van miljoene mense, veral kinders, 
in lae- en middelinkomstelande wêreldwyd verbeter. 
Sy bydraes is substantief sowel as metodologies, en hy 
verpersoonlik die ideale van uitnemende akademieskap van 
wêreldgehalte. 
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Korporatiewe 

BESTUUR EN 
BEHEER
Die Universiteit Stellenbosch het in 
1918 ontstaan toe die Victoria Kollege 
ingevolge Wet 13 van 1916 in ’n 
universiteit omskep is. 

Die Universiteit funksioneer volgens ‘n waardestelsel wat 
in sy Strategiese Raamwerk en Institusionele Voorneme 
en Strategie 2013–2018 uiteengesit word en deur die 
universiteitsgemeenskap aangeneem is. Finansiële bestuur 
berus op ‘n stel beginsels wat die Raad op 19 Mei 2003 
aangeneem het.

Effektiewe, doeltreffende en deursigtige finansiële 
bestuur- en interne beheerstelsels word gebruik om die 
akkuraatheid van die Universiteit se rekeningkundige 
rekords en die integriteit van die data wat vir die 
voorbereiding van finansiële jaarstate gebruik word, te 
verseker.

Daar is inherente beperkings op die doeltreffendheid 
van enige interne beheerstelsel, met inbegrip van die 
moontlikheid van menslike foute en die omseiling of 
omverwerping van beheermaatreëls. Gevolglik kan selfs 
’n doeltreffende interne beheerstelsel slegs redelike 
gerusstelling ten opsigte van finansiële inligting verskaf.

Die interne en eksterne ouditeure evalueer die effektiwiteit, 
doeltreffendheid en betroubaarheid van die finansiële 
bestuur- en interne beheerstelsels. Gebreke in die stelsels 
word onder die aandag van die bestuur en, waar toepaslik, 
van die Oudit- en Risikokomitee gebring. Stappe word 
getrou gedoen om beheergebreke reg te stel en bied 
geleenthede om die stelsel te verbeter na gelang gebreke 
geïdentifiseer word. Die Universiteit het ook ’n formele 
prosedure vir die aanmelding van moontlike ongerymdhede 
of bedrog.

Die Universiteitsraad en komitees van die Raad

Die Universiteitsraad (hierna die Raad genoem) bestaan 
uit akademiese en nieakademiese lede, behoorlik volgens 
die Statuut van die Universiteit genomineer en aangestel, 
van wie die meerderheid nie personeel of huidige studente 
van die Universiteit is nie. Die rol van die Voorsitter van 
die Raad is van die rol van die Rektor en Visekanselier 
van die Universiteit geskei. Die Voorsitter van die Raad 
is gedurende 2013 herverkies om vir ’n verdere termyn 

van 2 April 2014 tot 1 April 2018 as Voorsitter te dien. 
Sake wat vir oorweging en besluitneming aan die Raad 
toegewys is, word in die Statuut van die Universiteit, 
hetsy deur gevestigde praktyke of ingevolge die Wet op 
Hoër Onderwys, 1997, uiteengesit. Die Raad moet aan 
sy onderskeie belangegroepe verantwoording doen. Die 
Raad sien toe dat die Universiteit op verantwoordelike 
en deursigtige wyse bestuur word en is tot gesonde 
bestuursbeginsels verbind. 

Die Raad van die Universiteit Stellenbosch het in 2015  
uit 29 lede bestaan, waarvan vyf uitvoerende raadslede,  
13 onafhanklike nie-uitvoerende raadslede, vyf werknemers 
van die US, vier deur die regering en twee deur die 
studente aangewys is. Die name van die lede, hulle 
kwalifikasies en ampstermyne verskyn op bladsy 16–17.

Die Raad het vier keer gedurende die verslagjaar amptelike 
vergaderings gehou. Die US rapporteer met trots dat die 
gemiddelde bywoningskoers van Raadslede ten opsigte van 
Raadsvergaderings gedurende die verslagjaar 91% was.  
Die laagste bywoningskoers was 79%.

Die Raad het strukture geskep om toe te sien dat 
sy verpligtings teenoor alle belangegroepe te alle tye 
behoorlik nagekom word (kyk “Ons bestuur-en-beheer-
struktuur”, bladsy 20). Die volgende Raadskomitees 
speel ‘n direkte rol by die effektiewe funksionering 
van die Universiteit: die Uitvoerende Komitee van 
die Raad; die Menslikehulpbronne-komitee van die 
Raad; die Vergoedingskomitee van die Raad; die 
Oudit- en Risikokomitee van die Raad; die Sosiale- 
en Besigheidsetiekkomitee van die Raad; en die 
Beleggingskomitee van die Raad. Die komitees is almal 
formeel saamgestel, met skriftelike mandate, en bestaan 
hoofsaaklik uit lede van die Raad wat nie personeel of 
studente van die Universiteit is nie.

Die Raad se komitees vergader met verskillende 
tussenposes – sommiges vergader voor elke 
Raadsvergadering, terwyl ander vergader na gelang die 
behoefte ontstaan. In die geheel gesien, is die vergaderings 
van Raadskomitees goed bygewoon. Die komitees se 
gemiddelde bywoningskoers was 87%.

Die Uitvoerende Komitee van die Raad, wat minstens 
vyf keer per jaar vergader, neem namens die Raad binne 
sy gedelegeerde magte besluite, handel sake namens die 
Raad af, adviseer die Raad oor beleidsbesluite en skakel 
in die tydperk tussen Raadsvergaderings met die senior 
bestuur oor sake wat die funksies van die Raad raak. Die 
Uitvoerende Komitee van die Raad bestaan uit ses lede, 
wat ook lede van die Raad is. Tans is vier poste gevul. Die 
komitee vervul ook namens die Raad ‘n moniterings- en 
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kontrolefunksie deurdat dit aanbevelings ten opsigte van 
die Universiteit se transformasiemikpunte doen en die 
implementering daarvan moniteer, aanbevelings ten opsigte 
van die jaarlikse bedryfs- en kapitaalbegrotings doen en 
vordering in ooreenstemming met die goedgekeurde 
begrotings en resultate kontroleer. Die komitee is ook 
verantwoordelik om toe te sien dat die Universiteit 
finansieel gesond en ‘n lopende saak is. Hierdie komitee 
het gedurende die verslagjaar ses keer vergader. Die 
komitee het geen hangende sake nie. Hangende sake op 
die agendas van ander komitees wat deur die Uitvoerende 
Komitee aan die Raad verslag doen, sal uiteindelik op die 
agenda van die Uitvoerende Komitee verskyn, wat op 
daardie stadium hanteer sal word.

Die gemiddelde bywoningskoers van die Uitvoerende 
Komitee vir 2015 was 90%.

Die Oudit- en Risikokomitee van die Raad, waarvan die 
Voorsitter en lede ook lede van die Raad of ander eksterne 
persone is wat oor die nodige finansiële kundigheid beskik 
om die komitee met die doeltreffende uitvoering van sy 
pligte by te staan, funksioneer sedert 31 Oktober 2005 
en bestaan uit ses lede, soos uiteengesit op bladsy 17. 
Tans is vyf poste gevul. Die komitee vergader minstens 
drie keer per jaar en die vergaderings word deur die 
interne en eksterne ouditeure en die lede van die senior 
bestuur van die Universiteit bygewoon. Die interne en 
eksterne ouditeure se onbeperkte toegang tot die Oudit- 
en Risikokomitee verseker hulle onafhanklikheid. Die 
Oudit- en Risikokomitee funksioneer ooreenkomstig ‘n 
skriftelike mandaat van die Raad en doen aan die Raad 
verantwoording oor die volgende:

 ` die beskerming van bates;
 ` die werking van geskikte stelsels van interne beheer;
 ` risikobestuurs- en -beheermaatreëls;
 ` interne, eksterne en forensiese oudit;
 ` voldoening aan statutêre vereistes;
 ` rekeningkundige beleid;
 ` geïntegreerde verslagdoening; en
 ` die stand van die Universiteit as lopende saak.

Die Oudit- en Risikokomitee se reglement en matriks is 
gedurende 2014 opdateer en deur die Raad goedgekeur.

Die Menslikehulpbronne-komitee van die Raad se 
mandaat sluit aanbevelings aan die Raad oor sake rakende 
algemene personeelbeleid, dienskontrakte, pensioenfondse, 
bonusse, prestasiebeoordelingsraamwerke, aanstellings, 
bevordering en opvolgbeplanning van senior bestuurslede 
in. Die komitee bestaan uit vyf lede, naamlik die Voorsitter 
van die Raad (as voorsitter), die Ondervoorsitter van die 
Raad, die Rektor, ‘n raadslid wat nie benoem is deur ‘n 
belangegroep wat werknemers of studente verteenwoordig 
nie en ‘n raadslid wat deur werknemerbelangegroepe 
benoem is. Tans is al vyf poste gevul. Benewens die 
lede van die komitee, sal die Viserektor (Sosiale Impak, 
Transformasie en Personeel) en die Hoofdirekteur: 

Strategiese Inisiatiewe en Menslike Hulpbronne die 
vergaderings bywoon en, na gelang van sake wat bespreek 
word, ook ander persone na die vergaderings genooi word. 
Die komitee vergader ongeveer vier keer per jaar.

Die Vergoedingskomitee van die Raad word uit die 
Menslikehulpbronne-komitee van die Raad saamgestel 
met die volgende lede: die Voorsitter van die Raad (nie as 
voorsitter van die Vergoedingskomitee nie), twee raadslede 
wat nie werknemers of studente van die Universiteit is nie, 
die Rektor en Visekanselier en twee ex officio-lede (sonder 
stemreg), naamlik die Hoofdirekteur: Strategiese Inisiatiewe 
en Menslike Hulpbronne, en die Bestuurder: Vergoeding en 
Voordele. Die Vergoedingskomitee is vir oorweging van sake 
soos personeelvergoeding en byvoordele verantwoordelik 
en doen aanbevelings daaroor aan die Raad.

Die Sosiale- en Besigheidsetiekkomitee (SBK) van die 
Raad het in 2015 van die grond afgekom, nadat die 
Komitee aan die einde van 2014 saamgestel is. Die 
Komitee bestaan uit vyf lede, naamlik twee nie-uitvoerende 
Raadslede, twee verteenwoordigers van die Universiteit 
se bestuurskorps en een eksterne lid, wat ook ’n lid van 
die Oudit- en Risikokomitee is. Die Voorsitter is ’n nie-
uitvoerende Raadslid. Die Komitee het in 2015 minstens 
vier keer vergader.

Die sleutelfunksie van die Komitee is om as die sosiale 
gewete van die Universiteit te dien en te verseker dat die 
Universiteit as ’n verantwoordbare korporatiewe burger 
optree. Vir daardie rede vervul die Komitee ’n etiese 
oorsigfunksie en beoordeel deurlopend die Universiteit 
deur die oë van die publiek. Die Komitee het dus die 
funksie om toesig te hou oor hoe eties die Universiteit 
sy besigheid bedryf. Die Komitee dra die oorhoofse 
verantwoordelikheid om etiese waardes en gepaardgaande 
gedragskodes en beleide te vestig, te verseker dat die 
beginsels van etiese besigheidspraktyke nagekom word en 
die impak daarvan geëvalueer word. Die Komitee maak 
die nodige mededelings en aanbevelings ten opsigte van sy 
bevindinge aan die Raad.

Die Komitee het in sy eerste bestaansjaar op die opleiding 
van die Komiteelede gefokus om te verseker dat die 
Komiteelede bemagtig is om die Komitee se funksie en 
sy pligte korrek te vertolk en uit te voer. Die kernaspekte 
wat in 2015 oorweeg is, sluit onder andere in: die gebrek 
aan ’n etiese kode; die gebrek aan beskikbaarheid en 
toeganklikheid van beleide vir alle belanghebbendes; 
oorweging van die risikoregister vanuit ’n etiese 
bestuursoogpunt; en die risiko’s en uitdagings verbonde aan 
die dissiplinêre prosesse vir studente.

Die Universiteit het wel ’n Beleid vir die Versekering en 
Bevordering van Eties-verantwoordbare Navorsing. Hierdie 
beleid word deur drie etiekkomitees (een elk vir navorsing 
met betrekking tot mensdeelnemers, die sorg vir en gebruik 
van diere, en omgewings- en bioveiligheid) toegepas om 
te verseker dat navorsers in elke verhouding met subjekte 
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en objekte waarby hulle tydens wetenskaplike navorsing 
betrokke raak, in ooreenstemming met die tersaaklike 
etiese norme optree. Die etiese norme wat in die beleid 
uiteengesit word, geld reeds vanaf die evaluering van die 
doel van die bepaalde navorsing en die formulering van die 
onderwerp van navorsing, en is ook bindend ten opsigte 
van finansieringsbronne; kliënte; die gemeenskap; die 
fisiese, biologiese en sosiale omgewing; die veiligheid van 
navorsers en medewerkers; en die navorser se persoonlike 
verantwoordelikheid.

Verslagdoening ingevolge King III
Die King Code of Governance Principles (King III) is sedert 
1 Maart 2010 op alle besigheidsentiteite, insluitende 

universiteite, van toepassing. Die Universiteit het in Augustus 
2010 ‘n onafhanklike interne oudit van die mate van 
nakoming van die toepaslike King III-beginsels laat doen. Die 
Universiteit het in daardie stadium reeds aan die oorgrote 
meerderheid van die beginsels voldoen en het sedertdien ‘n 
volledige aksieplan met die oog op die implementering van 
die uitstaande toepaslike beginsels opgestel. 

Die Universiteit onderskryf die filosofie van leierskap, 
volhoubaarheid en korporatiewe burgerskap soos vervat 
in King III. King III vereis dat besigheidsentiteite wat 
verklaar dat daar aan die beginsels voldoen word, moet 
verduidelik waar voldoening nie moontlik was nie. Die 
Universiteit voldoen soos op 31 Desember 2015 nie aan 
die onderstaande nie:

Nakoming van die King III-vereistes is ‘n deurlopende 
proses en voldoening aan korporatiewe bestuursbeginsels 
word daarom deurlopend geëvalueer. Die konsepverslag 
van King IV is op 15 Maart 2016 uitgereik vir kommentaar. 
Die finale verslag sal na verwagting op 1 November 2016 
uitgereik word. Die Universiteit het reeds prosesse in 
plek om die implementering van die gewysigde verslag te 
evalueer ten einde nakoming te verseker.

Inligtingstegnologie
Die Inligtings- en Kommunikasietegnologie (IKT) 
Bestuursgroep het die afgelope paar jaar verbeterde 
kontrole- en beheermeganismes help vestig. Voorbeelde 

hiervan sluit die vestiging van verskeie komitees vir skakeling 
met kernbelanghebbers oor leer en onderrig, en navorsing, 
sowel as infrastruktuurbestuur, in. Die IKT-funksie word 
tans vir die doeleindes van gehalteversekering aan ’n 
omvattende self- en portuurevalueringsproses onderwerp. 
Enige gapings ten opsigte van bestuur en/of beheer wat 
tydens hierdie proses uitgelig word, sal aangevul word. 
Laastens, is ’n omvattende stel inligtingsverwante beleide 
en regulasies onlangs ontwikkel en hersien en word tans vir 
goedkeuring voorgelê. Sake oor IKT-beheer word tans deur 
middel van die Oudit- en Risikokomitee se verantwoording 
van risikobestuur op die Raad se agenda geplaas.

Gebied Verduideliking

Statuut van die Universiteit Waar die gewysigde Statuut, wat aan die Wet op Hoër Onderwys voldoen, nie aan die vereistes 
van King III voldoen nie, sal kompenserende maatreëls ingestel word om aan die doel van die 
riglyne te voldoen.

Opvolgbeplanning en 
talentbestuur van Raadslede

Gegewe die feit dat Raadslede op grond van spesifieke kundigheid deur verskillende 
belangegroepe aangestel word, is talentbestuur nie moontlik nie. Opvolgbeplanning word gedoen 
deur die onderskeie belangegroepe wat vir die aanstelling van hulle verteenwoordigers in die Raad 
verantwoordelik is.

Raadskomitees King III vereis dat die onderskeie Raadskomitees hulle reglemente jaarliks hersien en dat daar 
jaarliks 'n selfbeoordeling van die komitee plaasvind. Met inagneming van die feit dat die aard van 
sommige komitees slegs halfjaarlikse vergaderings vereis, wat die jaarlikse hersiening van hierdie 
reglemente onprakties maak, word die reglemente hersien en aangepas soos nodig.

Vergoedingsopenbaarmaking Vergoedingsopenbaarmaking voldoen aan die vereistes soos gestel deur die Regulasies vir 
Verslagdoening deur Hoëronderwysinstellings, en daar word tans nie aan die King III-vereistes 
voldoen nie.

Opleidingsregister van Oudit- en 
Risikokomiteelede

Gegewe die kundigheid van die lede en die posisies wat hulle beklee, word bykomende opleiding 
van Oudit- en Risikokomiteelede nie nodig geag nie. Daar sal van die lede verwag word om op 'n 
gereelde grondslag hulle deurlopende professionele opleiding en ontwikkeling te bevestig.

Gekombineerde 
ouditversekeringsraamwerk en 
verslagdoening

'n Gekombineerde ouditversekeringsraamwerk word deur die Bestuur en Interne Ouditeure 
ontwikkel en sal gedurende 2016 deur die Oudit- en Risikokomitee van die Raad oorweeg word vir 
goedkeuring. 

Beleid van nie-ouditdienste Die beleid vir nie-ouditdienste sal gedurende 2016 deur die Oudit- en Risikokomitee van die Raad 
oorweeg word vir goedkeuring.

Versekering van voldoening aan 
wetgewing

Die ontwikkeling en implementering van 'n voldoeningsbeleid is van befondsing en kapasiteit 
afhanklik en hang ook nou saam met die nuwe verslagdoeningsvereistes ingevolge die 
Regulasies vir Verslagdoening deur Hoëronderwysinstellings, asook die ontwikkeling van 'n  
risikobestuursbeleid en -raamwerk.
Die verantwoordelikheid vir nakoming geskied op operasionele vlak, in lyn met die verankerde 
risikobestuursmodel.
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Studentedeelname

Die deelname van studente aan besluitneming is vir 
die Universiteit belangrik, soos ook in die Strategiese 
Raamwerk uiteengesit word.

Op makrovlak het studente sitting in die hoogste formele 
gesagstrukture, soos die Studenteraad-verteenwoordiging 
in die Universiteitsraad, die Senaat en die Institusionele 
Forum. Studente is ook lede van die fakulteitsrade, 
Studentegeldekomitee, die Eregradekomitee, die 
Gemeenskapsinteraksiekomitee en die keuringskomitees 
vir die aanwys van ’n rektor en viserektore. Verder dien 
studente in verskeie belangrike werkskomitees, soos die 
Komitee vir Beurse en Lenings, die Sentrale Dissiplinêre 
Komitee, die Gehaltekomitee, die Biblioteekkomitee en die 
Studentehuisvestingskomitee. Vanuit die fakulteite word 
studenteverteenwoordigers aangewys wat die Akademiese 
Belangeraad (ABR) vorm, waarvan die Voorsitter en 
Ondervoorsitter verskeie verteenwoordigingsfunksies in die 
sfeer van die Viserektor (Leer en Onderrig) vervul. Hulle 
dien onder andere in die Akademiese Beplanningskomitee 
en die Komitee vir Leer en Onderrig.

Verskeie adviesforums – byvoorbeeld vir studente met 
spesiale leerbehoeftes of MIV/Vigs of wat geteister 
word of middels misbruik – maak ook van studente 
se vaardighede en kennis gebruik. Die Bekendstellings- 

en Moniteringswerkgroep, wat die verwelkoming 
van nuwelingstudente bestuur, bestaan uit verskeie 
studenteverteenwoordigers en al die monitors op een na 
kom uit studentegeledere. Die Universiteit Stellenbosch se 
Adviesforum vir Studente-ondersteuningsdienste (USASO) 
sluit ook studenteverteenwoordigers in.

Die Studenterade van Stellenbosch, Tygerberg en die 
Militêre Akademie help studente om as leiers te ontwikkel. 
Leierskapontwikkelingsgeleenthede vir alle posisionele 
leiers (ook van koshuise en privaatstudentewyke) sowel 
as nieposisionele leiers word deur die Frederik van Zyl 
Slabbert Instituut vir Studenteleierskapsontwikkeling binne 
die Afdeling Studentesake aangebied. Die grondwet 
van die Verenigingsraad maak daarvoor voorsiening dat 
studenteverenigings, onder leiding van ‘n Studenteraadslid, 
‘n gestruktureerde rol in die uitbouing van ‘n diverse en 
gesonde studentegemeenskap speel.

Die Studenteraadsvoorsitter en die ABR-voorsitter het 
elke twee maande ‘n vaste geskeduleerde vergadering 
met die Viserektor (Leer en Onderrig), afgesien van ad 
hoc-vergaderings wat gehou word na gelang sake hanteer 
moet word. Daarbenewens vergader die Uitvoerende 
Komitee van die Studenteraad minstens 10 keer per 
jaar met die Rektor se Bestuurspan om algemene 
bestuursaangeleenthede te bespreek.

US studenteleiers staan vir menslikheid

Twee studenteleiers, mnr Stefan Laing en me Farai Mubaiwa, 
by die verklaring waarmee die Verwoerd-gedenkplaat uit die 
Rekeningkunde- en Statistiekgebou (voorheen bekend as die HF 
Verwoerd-gebou) verwyder is. Me Mubaiwa het gesê: "Vandag is 
’n goeie dag, miskien laat, maar steeds ’n goeie dag. Dit is die dag 
waarop die Universiteit Stellenbosch menslikheid gekies het. Ons 
kan nie inklusiwiteit bely, maar steeds oorblyfsels van uitsluiting 
op kampus hê nie."
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Bydraes deur die verskillende senaatskomitees, te wete 
die fakulteitsrade, Uitvoerende Komitee van die Senaat, 
Aanstellingskomitee, Akademiese Beplanningskomitee, 
Biblioteekkomitee, Eregradekomitee, Sosialeïmpakkomitee, 
Navorsingskomitee en Komitee vir Leer en Onderrig (kyk 
“Ons bestuur-en-beheer-struktuur” op bladsy 20), is tydens 
vanjaar se vier senaatsvergaderings bespreek. Daarna is 
spesifieke aanbevelings aan die Raad gemaak.

Sake wat in die senaatsvergaderings aandag geniet het, was 
die aanbeveling van ’n aantal nuwe akademiese programme 
vir goedkeuring deur die Raad, die goedkeuring van 
doktorale onderwerpe vir navorsing, die aanbeveling van ’n 
aantal beleide (onder andere die gewysigde Taalbeleid) by 
die Raad. ’n Aanbeveling aan die Raad in verband met die 
aanwysing van ’n nuwe Rektor en Visekanselier is gemaak 
en onderrigaktiwiteite en gemeenskapsaktiwiteite wat met 
die akademie verband hou, is bespreek. 

Op grond van beperkte kapasiteit en die groot getal 
aansoeke wat ontvang word, is al die voorgraadse 
programme wat die Universiteit aanbied reeds die afgelope 
aantal jare keuringsprogramme. Om toegang tot die US 
te verbreed is parallelmediumonderrig (onderrig in sowel 
Afrikaans as Engels word in afsonderlike klasse vir dieselfde 
module aangebied) en tolking (lesings word in Afrikaans of 
Engels aangebied en terselfdertyd na die ander taal getolk) 
ook die afgelope jaar by verskeie programme ingestel. 
Hierdie wyse van aanbieding word deurlopend uitgebrei. 
Kyk “Verhoog meertalige programaanbod” in die Viserektor 
(Leer en Onderrig) se Verslag, bladsy 44.

Programvernuwing
Die volgende nuwe nagraadse programme is in 2015 
deur die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding 
goedgekeur en deur die Raad vir Hoër Onderwys 
geakkrediteer:
 ` MPhil (Ramprisikowetenskap en -ontwikkeling)
 ` HonsBCom (Informasiestelselbestuur)
 ` NGDip (Besigheidsbestuur en -administrasie)
 ` MPhil (Kardiologie)
 ` MPhil (Ginekologiese Onkologie)
 ` MPhil (Moeder- en Fetusgeneeskunde)

 ` MPhil (Reproduktiewe Geneeskunde)
 ` NGDip (Gestremdheids- en Rehabilitasiestudies)
 ` NGDip (Gesondheidsorgbestuur)
 ` PhD (Anatomie)

Die volgende program se kurrikulum is in sy geheel 
vernuwe tot ’n korter, professionele graad en deur 
die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding 
goedgekeur en deur die Raad vir Hoër Onderwys 
geakkrediteer:

 ` MBA

Senaat van die Universiteit Stellenbosch
Die Senaaat bestaan uit:
 ` die Rektor en Visekanselier (voorsitter);
 ` die drie viserektore;
 ` die Bedryfshoof;
 ` twee lede van die Raad (deur die Raad benoem);
 ` die Registrateur (sekretaris);
 ` al die vol professore aan die Universiteit;
 ` alle departementele voorsitters wat nie vol professore 

is nie;
 ` twee sekundusdekane in die Fakulteit Krygskunde;
 ` vyf medeprofessore;
 ` drie lede van die Studenteraad;
 ` die lid van die Akademiese Belangeraad wat in die 

Studenteraad dien;
 ` twee lede van die akademiese personeel wat nie 

professore of medeprofessore is nie;
 ` twee lede van die administratiewe personeel; 
 ` twee lede van die tegniese personeel; 
 ` dekane en visedekane wat nie vol professore is nie; en 
 ` die volgende bykomende ampte wat deur die Raad 

tot lede van die Senaat verklaar is: Hoofdirekteur: 
Strategiese Inisiatiewe en Menslike Hulpbronne; 
Hoofdirekteur: Finansies; Hoofdirekteur: 
Fasiliteitsbestuur; Hoofdirekteur: Sport; Senior 
Direkteur: Informasietegnologie; Senior Direkteur: 
Studentesake; Senior Direkteur: Institusionele 
Navorsing en Beplanning; Senior Direkteur: Biblioteek- 
en Inligtingsdiens; Senior Direkteur: Navorsing; 
Senior Direkteur: Nagraadse en Internasionale 
Kantoor; Direkteur: Sentrum vir Onderrig en Leer; 

Senaatsverslag 

AAN DIE RAAD
As statutêre liggaam het die Senaat in die verslagjaar ’n belangrike bydrae 
gelewer om die Universiteit Stellenbosch as volwaardige 21ste-eeuse universiteit 
te posisioneer. 
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Senior Direkteur: Sosiale Impak; Senior Direkteur: 
Voornemende Studente; Senior Direkteur: Innovasie 
en Besigheidsontwikkeling; en Senior Direkteur: Leer- 
en Onderrigverryking.

Ten slotte kan met reg gesê word dat die Senaat in die 
verslagperiode ’n omvattende en kundige bydrae gelewer 
het tot die portefeuljes van Leer en Onderrig, Navorsing, 
Innovasie en Nagraadse Studie, en ook Sosiale Impak, 
Transformasie en Personeel. Vir nadere besonderhede oor 
hierdie portefeuljes, kyk die verslae van die Viserektor (Leer 
en Onderrig) op bladsy 41, die Viserektor (Navorsing, 

Innovasie en Nagraadse Studie) op bladsy 48 en die 
Viserektor (Sosiale Impak, Transformasie en Personeel) 
op bladsy 53. Die Universiteit erken uitnemendheid deur 
die toekenning van eregrade, ’n Kanseliersmedalje en 
Kanselierstoekennings – lees vanaf bladsy 87 meer hieroor.

PROF WIM DE VILLIERS
Voorsitter van die Senaat

SÓ OORBRUG ONS DIE TAALGAPING

Stellenbosch oorbrug die taalgaping 
wanneer nuwe studente verwelkom word, 
deur ’n tolkdiens aan te bied. Die tolk 
gebruik ’n handmikrofoon terwyl studente 
deur oorfone luister.
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Verslag van die 

INSTITUSIONELE FORUM

Die bedrywighede van die IF bestaan uit sowel vergaderings 
waar advies aan die Universiteitsraad oorweeg word as 
gespreksgeleenthede tussen die Uitvoerende Komitee 
van die IF en die Rektor en sy Bestuurspan. Die IF gebruik 
van tyd tot tyd drie taakgroepe, naamlik die taakgroepe 
vir Diversiteit en Billikheid, vir Institusionele Beplanning en 
vir Institusionele Kultuur, om sy werksaamhede vinniger af 
te handel. Lede dien vrywillig in die taakgroep(e) van hul 
keuse. Die taakgroepe word, wanneer nodig, aangevul deur 
ad hoc-groepe. Die taakgroepe het die bevoegdheid om 
sake wat aan hulle toegewys word, deeglik te ondersoek 
en dan by die IF daaroor verslag te doen sodat die Forum 
daarna weldeurdagte advies aan die Raad kan lewer.

Samestelling van die Institusionele Forum

Die Statuut van die Universiteit bepaal die samestelling 
van die IF – 32 lede, agt uit elk van die vier groeperinge, te 
wete die beheer- en bestuursektor, die personeelsektor, 
die studentesektor en die gemeenskapsektor. Die 
samestelling van elke groepering word ook voorgeskryf. 

Werksaamhede

Die IF voer sy gebruiklike pligte uit deur die Raad van 
advies oor beleidsdokumente te dien en kommentaar op 
die Universiteitsbestuur se toepassing van die bogenoemde 
wet te lewer. Om hierdie pligte uit te voer vergader die 
Uitvoerende Komitee van die IF asook die IF elk vier keer 
per jaar. Tydens elke vergadering van die Uitvoerende 
Komitee word die agenda van die daaropvolgende IF- 
vergadering gefinaliseer. Die Uitvoerende Komitee poog 
ook om voor elke IF-vergadering met die Rektor en sy 
Bestuurspan te vergader. Benewens hierdie vergaderings 
het die voorsitter van die IF ook in die verslagjaar, as 
deel van die Bestuurspan van die US, ‘n aanbieding oor 
die werksaamhede van die IF aan die Parlementêre 
Oorsigkomitee vir Hoër Onderwys gedoen. 

Die IF het ook voortgegaan om, buiten sy streng wetlik 
voorgeskrewe pligte en verantwoordelikhede, op spesifieke 
sake, soos van tyd tot tyd bepaal (byvoorbeeld versnelde 
transformasie), te fokus met die doel om proaktief advies 

aan die Raad deur te stuur vir oorweging en verdere 
ondersoek. In sy advies aan die Raad probeer die IF 
verseker dat die strategiese prioriteite van die Universiteit 
nie uit die oog verloor word nie.

Transformasie op die kampus

Die IF het hom daartoe verbind om daadwerklik betrokke 
te wees by versnelde transformasie-inisiatiewe met 
die oog daarop om ’n kultuur van inklusiwiteit op die 
Universiteit se kampusse te vestig. In dié verband dien ‘n 
verteenwoordiger van die IF in die Transformasiekomitee.

Nasionale betrokkenheid

Die voorsitter dien ook tans in ‘n werkskomitee van die 
Departement van Hoër Onderwys en Opleiding met 
die tweeledige opdrag om, eerstens, ’n stel riglyne te 
ontwikkel oor hoe institusionele forums in terme van die 
toepaslike wetgewing moet funksioneer en om, tweedens, 
’n konsepreglement op te stel met die doel om ’n nasionale 
forum van IF-voorsitters te skep.

Kommentaar op voorgestelde beleide

Advies oor nuwe en hersiene beleide is hoofsaaklik in die 
vorm van formele rapporte gelewer. 

Universiteitsbeleide wat ter sprake gekom het, was:
 ` die Risikobestuursbeleid; en
 ` wysiging in die aanhef van die Taalbeleid van die 

Universiteit Stellenbosch.

Die IF steun die oorhoofse bedoelings van die bovermelde 
beleide. Hy het tegniese en redaksionele verstellings aan 
die Risikobestuursbeleid voorgestel en, ter wille van die 
bevordering van uitnemendheid, aanbeveel dat opleiding 
en bemagtiging vir die effektiewe uitvoering en toepassing 
van die beleid vir alle betrokkenes noodsaaklik is. Daarom 
is versoek dat ’n gepaardgaande plan vir risikobestuur 
opgestel en so spoedig moontlik geïmplementeer word.

In die lig van die Universiteit se Visie 2030 waarvolgens 
die US daarna streef om ’n verwelkomende en inklusiewe 
plek te wees, sien die IF die noodsaaklikheid daarvan in om 

Die Institusionele Forum (IF) is ’n adviesliggaam wat, ingevolge die Wet op 
Hoër Onderwys (artikel 31(1) van Wet 101 van 1997), die Universiteitsraad van 
advies dien oor beleidsaangeleenthede, met inbegrip van die toepassing van die 
bepalings van hierdie wet en die nasionale beleid op hoër onderwys.



aspekte van die Taalbeleid te hersien en het hy dus die 
voorgestelde wysigings aanvaar met kommentaar aan die 
Raad.

Ten slotte
Die IF het oor verskeie ander aangeleenthede aan die 
Raad kommentaar en/of versoeke vir oorweging gelewer, 
byvoorbeeld aangaande die opstel van gedragskodes vir 
personeel en studente wat kan bydra tot die vestiging van 
‘n inklusiewe kultuur op die kampus.

Met die oog op die toekoms wil die IF sy normale, wetlik 
voorgeskrewe werksaamhede gedurende 2016 voorsit, 
maar ook daadwerklik daarop fokus om gesprekke 
op die kampus te bevorder oor aspekte rakende 
diversiteitsbevordering en transformasie. Terugvoering sal 
in formele rapporte aan die Raad gegee word.

MNR LE ROUX BURROWS
Voorsitter: Institusionele Forum

US DOEN AANBIEDING VIR PARLEMENTÊRE KOMITEE

Die ondervoorsitter van die Raad, prof PW van der Walt, het op 1 September 
2015 die Raad se verbintenis tot transformasie en die Raad se steun vir 
bestuursinisiatiewe in hierdie verband tydens ’n voorlegging aan die parlementêre 
Portefeuljekomitee vir Hoër Onderwys en Opleiding bevestig. Van regs na links 
bo is prof Nico Koopman, waarnemende Viserektor (Sosiale Impak, Transformasie 
en Personeel), prof Wim de Villiers, US Rektor en Visekanselier, en dr Blade 
Nzimande, Minister van Hoër Onderwys en Opleiding.

Ook teenwoordig was die Studenteraadsvoorsitters mnre Axolile Qina (2016) en 
Stefan Laing (2015) (klein foto), en die voorsitter van die Institutionele Forum, mnr 
Le Roux Burrows en die rektoraat se uitvoerende bestuurder, dr Jerome Slamat.
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Afdeling Aankope en Voorsieningsdienste is 
verantwoordelik vir die ontwikkeling en implementering 
van ’n gesentraliseerde aankoopbeleid en -prosedure 
op ’n regverdige, billike, onpartydige, deursigtige en 
mededingende koste-effektiewe grondslag wat aan alle 
diensverskaffers verteenwoordigend van alle gemeenskappe, 
sonder diskriminasie op grond van ras, geslag of geloof, 
die geleentheid bied om op ’n etiese wyse met die US 
besigheid te doen.

Binne hierdie raamwerk en beleid is daar aankooplimiete 
wat bepaal wanneer die aankoop van dienste of produkte 
op tender geplaas moet word of hoeveel kwotasies 
ingewin moet word. Verder word daar ook onderskei 
tussen institusionele, strategiese, kapitaaltenders en tenders 
wat nie die werking van die US in sy geheel beïnvloed 
nie, byvoorbeeld die aankoop van ’n navorsingsapparaat. 
Elkeen van hierdie tipes aankope is onderworpe aan sy eie 
reëls ten opsigte van die goedkeurings wat benodig word 
voordat ’n tender uitgestuur en toegeken kan word, soos 
vervat in die US se Aankoop- en Tenderbeleid en die US 
se Reglement aangaande Delegasies van Bevoegdhede en 
Verantwoordelikhede. Voor elke tenderevaluering moet die 
lede van die tenderkomitee ’n verklaring-van-belang-vorm 
voltooi. Indien enige lid ’n botsende belang het, neem hulle 
nie deel aan die evaluering nie.

Die volgende tenders is onder andere vir die aankoop van 
dienste gedurende 2015 toegeken: skoonmaakdienste en 
voedseldienste vir Bellvilleparkkampus en die aanstelling van 
’n agent om die BBSEB-evaluering van die US te doen.

In al bogenoemde gevalle is die tenderkomitees se 
aanstelling binne die beleid van die US goedgekeur. Die 
tenders is evalueer en die aanstellings is deur die onderskeie 
tenderkomitees binne die beleid van die US gedoen.

Vir skoonmaakdienste was die lede van die komitee:

Naam Posisie

Mnr D Prata Direkteur: Fasiliteitsbestuur

Me A Rossouw Fasiliteitsbestuurder

Me G Arangies Hoof: Bellvilleparkkampus Bestuursdienste

Mnr MJ Brooks Direkteur Fakulteitsbestuur: Fakulteit 
Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

Mnr H Swanepoel Direkteur: Kommersiële Dienste

Me M Malan Senior Rekenmeester

Dr MJ Freeborough Fakulteitsbestuurder: Agriwetenskappe

Vir voedseldienste was die lede van die komitee:

Naam Posisie

Me A Bayard Bedryfsbestuurder: USB-BO

Me G Arangies Hoof: Bellvilleparkkampus Bestuursdienste

Mnr MJ Brooks Direkteur Fakulteitsbestuur: Fakulteit 
Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

Mnr H 
Swanepoel

Direkteur: Kommersiële Dienste

Dr B Rabie Senior Lektor

Me S Agenbag Senior Rekenmeester

Me S Walbrugh-
Parsadh

Hoof: Internasionale Kantoor (USB)

Me GM van Zyl Senior Kursuskoördineerder: USB

Me L Ferreira Administratiewe Beampte

Me A Olivier Administratiewe Beampte

Vir die aanstelling van ‘n BBSEB-evalueringsagent was die 
lede van die komitee:

Naam Posisie

Mnr J Kotze Direkteur: Menslike Hulpbronne

Me A Murray Direkteur: Finansiële Beplanning en 
Batebestuur (Waarnemend)

Mnr C Bermosky Regsadviseur

Me F Majiet Direkteur: Finansiële Dienste

Verskeie kapitaalprojekte is ook in 2015 op tender geplaas, 
waarvan die grootste die Versoek om Voorstelle vir die 
oprigting van Studentebehuising op Tygerbergkampus was. 
Die evalueringsverslag van die Versoek om Voorstelle-
evaluasiekomitee is na evaluering aan die Finansieskomitee 
voorgelê vir aanbeveling aan die Rektor se Bestuurspan vir 
goedkeuring. Die Rektor se Bestuurspan het die aanbeveling 
van die Finansieskomitee bekragtig.

Vir die oprigting van studentebehuising was die lede van die 
komitee:

Naam Posisie

Me M Walters Projekbestuurder: Kapitaalprojekte

Mnr AC Kriel Bestuurder: Kapitaalprojekte

Mnr K Matthew Bestuurder: Strategiese Inisiatiewe

Me G Jacobs Bestuurder: Strategiese Inisiatiewe

Mnr F Swart Bestuurder: Ruimtelike Bestuur en 
Beplanning

Mnr H Swanepoel Direkteur: Kommersiële Dienste

Mnr M 
Smorenberg

Koördineerder: Sentrum vir 
Studentestrukture en Gemeenskappe

Mnr ESA Mouton Direkteur Besigheidsbestuur: Fakulteit 
Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe

Mnr A Bestbier Bourekenaar (Ekstern)

Verslag oor tender- en 

AANKOOPPROSEDURES
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Die Universiteitsraad aanvaar verantwoordelikheid vir die integriteit, objektiwiteit 
en betroubaarheid van die gekonsolideerde finansiële jaarstate van die 
Universiteit Stellenbosch. Die verantwoordelikheid vir die voorbereiding en 
aanbieding van die finansiële jaarstate is aan die bestuur gedelegeer.

Universiteitsraad se verantwoordelikheid vir  
FINANSIËLE VERSLAGDOENING

Die Raad is van mening dat die Universiteit Stellenbosch, 
insluitende die filiale, geassosieerde maatskappye en 
trusts wat by die gekonsolideerde finansiële jaarstate 
ingesluit word, as lopende saak bedryf word, en die 
gekonsolideerde finansiële jaarstate is gevolglik op hierdie 
grondslag voorberei.

Die eksterne ouditeur is daarvoor verantwoordelik om op 
grond van sy oudit 'n onafhanklike mening oor die redelike 
voorstelling van die gekonsolideerde finansiële jaarstate uit 
te spreek. Hy het onbeperkte toegang tot alle finansiële 
rekords en verwante data, insluitende die notules van 
vergaderings van die Raad en alle Raadskomitees, gehad.

Die Oudit- en Risikokomitee het bevestig dat daar 
voldoende interne finansiële beheerstelsels bestaan en dat 
daar gedurende die jaar geen wesenlike gebreke in die 
funksionering van die interne finansiële beheerstelsels was nie.

Die Raad is tevrede dat die gekonsolideerde finansiële 
jaarstate die finansiële posisie, die resultate van 
bedrywighede, veranderings in fondse en kontantvloei 
redelik weergee in ooreenstemming met die toepaslike 
rekeningkundige beleide wat op International Financial 
Reporting Standards (IFRS) gegrond word.

Tussen die jaareinde en die datum van hierdie verslag het 
geen wesenlike feite aan die lig gekom of omstandighede 
ontstaan wat die finansiële posisie van die Universiteit 
Stellenbosch wesenlik beïnvloed nie.

Die gekonsolideerde finansiële jaarstate op bladsy 105 tot 
141 is deur die Raad goedgekeur en onderteken deur:

MNR GM STEYN
Voorsitter van die Universiteitsraad  
 

PROF L VAN HUYSSTEEN
Bedryfshoof

  

PROF DP DU PLESSIS
Voorsitter van die Oudit- en Risikokomitee 

9 Mei 2016
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Ons het die gekonsolideerde finansiële state van die 
Universiteit Stellenbosch, soos uiteengesit op bladsye 105 
tot 141, geoudit. Hierdie finansiële state bestaan uit die 
staat van finansiële stand soos op 31 Desember 2015, en 
die gekonsolideerde inkomstestaat, state van omvattende 
inkomste, veranderings in fondse en kontantvloeie vir die jaar 
wat op daardie datum geëindig het, en die aantekeninge, wat 
bestaan uit ’n opsomming van beduidende rekeningkundige 
beleid en ander verduidelikende inligting.  

Raad se Verantwoordelikheid vir die  
Finansiële State

Die Universiteit Stellenbosch se Raad is verantwoordelik 
vir die opstel en redelike voorstelling van hierdie 
gekonsolideerde finansiële state ooreenkomstig 
‘International Financial Reporting Standards’ en die vereistes 
van die Wet op Hoër Onderwys van Suid-Afrika, en vir 
sodanige interne beheer as wat die Raad nodig ag om die 
opstel van gekonsolideerde finansiële state, wat vry is van 
wesenlike wanvoorstelling, hetsy weens bedrog of foute, in 
staat te stel. 

Ouditeur se Verantwoordelikheid

Dit is ons verantwoordelikheid om op grond van ons oudit 
’n mening oor hierdie gekonsolideerde finansiële state uit 
te spreek. Ons het ons oudit ooreenkomstig ‘International 
Standards on Auditing’ uitgevoer.  Daardie standaarde 
vereis dat ons voldoen aan etiese vereistes en die oudit 
beplan en uitvoer om redelike gerusstelling te verkry of 
die gekonsolideerde finansiële state vry is van wesenlike 
wanvoorstelling.  

’n Oudit behels die uitvoer van prosedures om 
ouditbewyse te verkry oor die bedrae en openbaarmaking 
in die finansiële state. Die prosedures wat gekies word 
hang af van die ouditeur se oordeel, insluitend die 
beoordeling van die risiko’s van wesenlike wanvoorstelling 
van die finansiële state, hetsy weens bedrog of foute. 
Tydens daardie risikobeoordeling oorweeg die ouditeur 
interne beheer relevant tot die entiteit se opstel en 
redelike voorstelling van die finansiële state, ten einde 
ouditprosedures te ontwerp wat in die omstandighede 
toepaslik is, maar nie met die doel om ’n mening uit te 
spreek oor die effektiwiteit van die entiteit se interne 
beheer nie. ’n Oudit sluit ook ’n evaluering van die 
toepaslikheid van rekeningkundige beleid wat gebruik is 
en die redelikheid van rekeningkundige ramings wat deur 
bestuur gemaak is in, asook ’n evaluering van die algehele 
voorstelling van die finansiële state. 

Ons glo dat die ouditbewyse wat ons verkry het, 
toereikend en toepaslik is om ’n grondslag vir ons 
ouditmening te bied.

Mening

Na ons mening is die gekonsolideerde finansiële state, 
in alle wesenlike opsigte, ’n redelike voorstelling van die 
gekonsolideerde finansiële stand van die Universiteit 
Stellenbosch soos op 31 Desember 2015, en van sy 
gekonsolideerde finansiële prestasie en gekonsolideerde 
kontantvloeie vir die jaar wat op daardie datum geëindig 
het, ooreenkomstig ‘International Financial Reporting 
Standards’ en die vereistes van die Wet op Hoër 
Onderwys van Suid-Afrika. 

Onafhanklike ouditeursverslag aan die Raad van 

DIE UNIVERSITEIT STELLENBOSCH
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Verslag oor ander wetlike en regulatoriese 
vereistes

In ooreenstemming met die Wet op Openbare Oudit van 
Suid-Afrika (Wet No. 25 van 2004) en die gepaardgaande 
Algemene Kennisgewing, het ons ‘n verantwoordelikheid 
om verslag te lewer oor die bevindinge relevant tot die 
Universiteit Stellenbosch se prestasie teenoor vooraf-
bepaalde doelwitte vir die geselekteerde doelwitte soos 
vervat in die Jaarverslag, nie-nakoming van wette en 
regulasies en interne beheer.  Ons het toetse uitgevoer 
om rapporteerbare bevindings te identifiseer soos beskryf 
onder elke subhoof, maar nie om bewyse in te samel 
vir die doel om sekerheid oor hierdie aangeleenthede 
uit te spreek nie.  Gevolglik spreek ons nie ‘n mening of 
gevolgtrekking oor hierdie aangeleenthede uit nie.

Voorafbepaalde doelwitte
Ons het prosedures uitgevoer ten einde bewyse te verkry 
aangaande die betroubaarheid van die inligting soos 
uiteengesit in die kolom “US in 2015” in die tabel oor die 
“Ministeriële inskrywings- en effektiwiteitsteikens vir 2019 
en die Universiteit Stellenbosch (US) se prestasie, 2013-
2015” soos uiteengesit op bladsy 26 van die Jaarverslag vir 
die jaar geëindig 31 Desember 2015.

Die gerapporteerde prestasie teenoor voorafbepaalde 
doelwitte is geëvalueer teenoor die oorhoofse kriteria van 
betroubaarheid.  

Die betroubaarheid van die inligting met betrekking tot die 
geselekteerde doelwitte is beoordeel om vas te stel of dit 
geldig, akkuraat en volledig is.

Daar was geen wesenlike bevindinge oor die 
betroubaarheid van die gerapporteerde prestasie inligting 
van die geselekteerde doelwitte nie.

Behaling van beplande teikens

Verwys na die jaarlikse prestasieverslag op bladsy 26, tabel 
“Ministeriële inskrywings- en effektiwiteitsteikens vir 2019 
en die Universiteit Stellenbosch (US) se prestasie, 2013-
2015” vir inligting oor die behaling van die beplande teikens 
vir die jaar.

Nakoming van wetgewing

Ons het prosedures uitgevoer ten einde bewyse te verkry 
dat die Universiteit Stellenbosch voldoen het aan toepaslike 
wette en regulasies aangaande finansiële aangeleenthede, 
finansiële bestuur en ander tersaaklike aangeleenthede.  

Ons het nie enige wesenlike gevalle van nie-nakoming van 
spesifieke aangeleenthede in die Wet op Hoër Onderwys 
geïdentifiseer nie.

Interne beheer

Ons het die relevante interne beheer in ag geneem 
tydens ons oudit van die finansiële state, die inligting in die 
kolom “US in 2015” in die tabel “Ministeriële inskrywings- 
en die effektiwiteitsteikens vir 2019 en die Universiteit 
Stellenbosch (US) se prestasie, 2013-2015” op bladsy 26 
en die nakoming van wette en regulasies.

Ons het nie enige wesenlike gebrekke in interne beheer 
geïdentifiseer wat ingesluit hoef te word in hierdie verslag 
nie.

Ander verslae 

Oudit-verwante dienste en spesiale oudits
123 Ooreengekome prosedure verslae is gedurende 
die jaar onder oorsig deur ons uitgereik wat handel oor 
donateur-befondsing, Departement van Hoër Onderwys 
en Opleiding befondsing, Departement van Handel en 
Nywerheid befondsing, interne fonds oordragte en die 
bevestiging van ‘n donasie.  Die verslae het periodes 
gedek wat strek van 1 Januarie 2005 tot 31 Maart 2016. 
Vyf verslae is in proses ten tyde van die teken van hierdie 
verslag wat periodes dek wat strek van 1 Februarie 2015 
tot 31 Maart 2016.

23 Donateur befondsing verslae en nie-oudit 
gerusstellingsverslae is gedurende die jaar onder oorsig 
deur ons uitgereik wat periodes dek wat strek van 1 
Januarie 2013 tot 31 Desember 2015.  Elf verslae is 
in proses ten tyde van die teken van hierdie verslag 
wat periodes dek wat strek van 1 Januarie 2011 tot 31 
Desember 2015.

Die Suid-Afrikaanse Reserwebank het versoek dat ‘n 
beperkte gerusstellingsoudit gedoen word op invoere.  Die 
verslag het die periode 1 Januarie 2014 tot 31 Desember 
2014 gedek en is op 24 April 2015 uitgereik.

PRICEWATERHOUSECOOPERS GEÏNK.
Direkteur: D Adriaans
Geregistreerde Ouditeur
Stellenbosch

20 MEI 2016
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Die rekeningkundige beleide wat by die voorbereiding van hierdie gekonsolideerde finansiële jaarstate toegepas word, word 
hieronder uiteengesit. Die beleide word konsekwent toegepas vir alle tydperke wat in hierdie gekonsolideerde finansiële 
jaarstate gedek word.

1. Voorbereidingsgrondslag

Die gekonsolideerde finansiële jaarstate van die Universiteit Stellenbosch word in ooreenstemming met International Financial 
Reporting Standards (IFRS) opgestel. Die gekonsolideerde finansiële jaarstate word op die historiesekoste-grondslag opgestel, 
soos deur die herwaardasie van beleggings beskikbaar vir verkoop, skenkings en beleggingseiendom gewysig. 

Daar word by die voorbereiding van hierdie gekonsolideerde finansiële jaarstate in ooreenstemming met IFRS op 'n aantal 
kritieke rekeningkundige ramings gesteun. Die bestuur moet by die toepassing van die Universiteit se rekeningkundige beleide sy 
diskresie gebruik. Gevalle wat 'n hoë mate van diskresie verg, en gebiede wat beduidende veronderstellings en ramings vereis, 
word in aantekening 1 by die gekonsolideerde finansiële jaarstate bespreek.

Standpunte, vertolkings en wysigings van gepubliseerde standpunte wat gedurende die jaar die eerste keer toegepas is
Sekere nuwe standpunte, wysigings en vertolkings is gepubliseer ten opsigte van bestaande standpunte wat verpligtend 
geraak het vir die finansiële jaar wat op 1 Januarie 2015 begin het, en wat die Universiteit die eerste keer toegepas het. Die 
standpuntwysigings en -vertolkings is soos volg: 

Wysiging aan IAS 19 ‘Employee benefits’, regarding defined benefit plans.

Standpunte, vertolkings en wysigings van gepubliseerde standpunte wat nog nie effektief is nie
Sekere nuwe standpunte, wysigings en vertolkings is gepubliseer ten opsigte van bestaande standpunte wat verpligtend is 
vir rekeningkundige tydperke wat op of ná 1 Januarie 2016 of later begin, en wat die Universiteit nog nie toegepas het nie. 
Die Universiteit sal hierdie wysigings in die toepaslike tydperk toepas, indien van toepassing. Die standpuntwysigings en 
-vertolkings is soos volg:

Wysigings aan IFRS 10
en IAS 28

'Consolidated financial statements' and 'Investments in associates and joint ventures' on sale or 
contribution of assets (effektiewe datum uitgestel)

Wysigings aan IFRS 10 
en IAS 28

'Consolidated financial statements' and 'Investments in associates and joint ventures' on applying 
the consolidation exemption (effektief 1 Januarie 2016)

Wysigings aan IFRS 11 ‘Joint arrangements’ on acquisition of an interest in a joint operation (effektief 1 Januarie 2016)

IFRS 14 Regulatory deferral accounts (effektief 1 Januarie 2016)

Wysiging aan IAS 1 ‘Presentation of financial statements’ disclosure initiative (effektief 1 Januarie 2016)

Wysigings aan IAS 16 
en IAS 38

‘Property, plant and equipment’ and ’Intangible assets’, on depreciation and amortisation (effektief 1 
Januarie 2016)

Wysigings aan IAS 16 
en IAS 41

‘Property, plant and equipment’ and ‘Agriculture’ on bearer plants (effektief 1 Januarie 2016)

Wysiging aan IAS 27 ‘Separate financial statements’ on equity accounting (effektief 1 Januarie 2016)

Wysigings aan IAS 12 Income taxes (effektief 1 Januarie 2017)

Wysigings aan IAS 7 Cash flow Statements (effektief 1 Januarie 2017)

IFRS 15 Revenue from contracts with customers (effektief 1 Januarie 2018)

IFRS 9 Financial Instruments (2009 & 2010) (effektief 1 Januarie 2018)

Wysigings aan IFRS 9 ’Financial instruments’, on general hedge accounting (effektief 1 Januarie 2018)

IFRS 16 Leases (effektief 1 Januarie 2019)

Die Bestuur is van mening dat veranderings in bostaande standpunte, wysigings en vertolkings nie in die volgende jaar 'n 
wesenlike uitwerking op die Universiteit se gekonsolideerde finansiële jaarstate gaan hê nie. 

2. Konsolidasiegrondslag

Filiale
Alle entiteite waarin die Universiteit direk of indirek 'n belang van meer as die helfte van die stemreg hou, of ten opsigte 
waarvan hy andersins oor die vermoë beskik om beheer oor die werksaamhede uit te oefen, word by die gekonsolideerde 
finansiële jaarstate ingesluit. Die aankoopmetode word vir die teboekstelling van die verkryging van filiale gebruik. Die koste 
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van 'n verkryging word as die billike waarde van bates 
oorgedra en laste aanvaar soos op die transaksiedatum, 
insluitende enige transaksiekoste, gemeet. Identifiseerbare 
bates in 'n besigheidskombinasie verkry en laste en 
voorwaardelike aanspreeklikhede aanvaar word aanvanklik 
teen billike waarde gemeet. 

Die verskil tussen die koste van verkryging en die billike 
waarde van die groep se deel van die identifiseerbare netto 
bates word as klandisiewaarde verantwoord. Die resultate 
van filiale wat gedurende die jaar aangekoop is, word 
ingesluit vanaf die datum waarop effektiewe beheer verkry 
is. Konsolidasie word gestaak vanaf die datum waarop 
effektiewe beheer eindig. 

Die Universiteit erken enige niebeherende belange in 
die filiaal op ’n verkryging-tot-verkryging grondslag teen 
die billike waarde of teen die niebeherende belang se 
proporsionele aandeel van die identifiseebare netto bates 
van die filiaal.

Tussengroeptransaksies, -saldo's en ongerealiseerde wins 
op transaksies tussen die Universiteit en sy filiale word 
uitgeskakel. Ongerealiseerde verliese word ook uitgeskakel 
en word as 'n moontlike waardedalingsaanwyser van die 
onderliggende bate gehanteer. Die rekeningkundige beleide 
van filiale word, waar nodig, tydens konsolidasie aangepas.

Geassosieerde maatskappye
'n Geassosieerde maatskappy is 'n maatskappy, behalwe 
'n filiaal, waarin die Universiteit 'n belegging het en ten 
opsigte waarvan hy vanweë die aard en die omvang 
van sy belegging die vermoë het om 'n beduidende 
invloed daarop te kan uitoefen. Die resultate van 
geassosieerde maatskappye word deur middel van die 
ekwiteitsmetode verantwoord. Die ekwiteitsmetode behels 
die erkenning van die Universiteit en sy filiale se belang 
in die naverkrygingswins en -verlies van geassosieerde 
maatskappye in die gekonsolideerde inkomstestaat en die 
naverkrygingsbewegings in reserwes in die gekonsolideerde 
staat van omvattende inkomste. 

Die kumulatiewe naverkrygingsbewegings word teen 
die drabedrag van die belegging in die geassosieerde 
maatskappy aangepas. Die erkenning van die Universiteit 
en sy filiale se aandeel in verliese van geassosieerde 
maatskappye word tot die belang in die geassosieerde 
maatskappy beperk. Bykomende verliese word net erken 
in die mate waarin die Universiteit en sy filiale die skuld van 
die geassosieerde maatskappy gewaarborg het. 

Tussengroeptransaksies, -saldo's en ongerealiseerde wins 
op transaksies tussen die Universiteit en sy geassosieerde 
maatskappye word na gelang van die Universiteit se 
belang in die geassosieerde maatskappye uitgeskakel. 
Ongerealiseerde verliese word ook uitgeskakel en 
word as 'n moontlike waardedalingsaanwyser van die 
onderliggende bate gehanteer. Die rekeningkundige beleide 
van geassosieerde maatskappye word, waar nodig, by die 
toepassing van die ekwiteitsmetode aangepas.

3. Buitelandse valuta

Funksionele en aanbiedingsgeldeenheid
Items wat by die gekonsolideerde finansiële jaarstate 
ingesluit word, word gemeet deur gebruik te maak van 
die geldeenheid van die primêre ekonomiese omgewing 
waarin die Universiteit bedrywig is (die funksionele 
geldeenheid). Die gekonsolideerde finansiële jaarstate word 
in Suid-Afrikaanse rand aangebied, wat die Universiteit se 
funksionele en aanbiedingsgeldeenheid is.

Transaksies en saldo's
Valutatransaksies word verantwoord teen die wisselkoers 
wat op die transaksiedatum geld. Wins en verlies wat 
by die vereffening van sodanige transaksies ontstaan 
en die omskakeling van monetêre bates en laste wat 
in buitelandse valuta gedenomineer is, word in die 
gekonsolideerde inkomstestaat erken. Laasgenoemde 
saldo's word teen jaareindwisselkoerse omgeskakel.

4. Eiendom, boeke en toerusting

Grond en geboue bestaan hoofsaaklik uit erwe, 
lesingslokale, laboratoriums, koshuise en administratiewe 
geboue. Grond en geboue word teen historiese koste 
minus opgehoopte waardevermindering getoon, met 
uitsluiting van skenkings van grond en geboue wat 
soos op die datum van die skenking deur professionele 
waardeerders teen billike waarde gewaardeer word. 
Die Universiteit het die vrystelling van IFRS 1 toegepas 
om die markwaarde van geboue soos op die datum van 
omskakeling (1 Januarie 2004) as kosprys te ag. 

Historiese koste sluit direkte koste met betrekking tot die 
verkryging van die item in. Naverkrygingskoste word net by die 
oorspronklike kosprys getel, of as 'n afsonderlike bate erken, 
indien die vloei van bykomende toekomstige ekonomiese 
voordele uit die item na die Universiteit waarskynlik is en die 
koste betroubaar gemeet kan word. Alle ander herstel- en 
instandhoudingskoste word in die inkomstestaat erken in die 
tydperk waarin dit aangegaan word.

Boeke en toerusting word teen kosprys getoon, met 
uitsluiting van skenkings van boeke en toerusting wat soos 
op die datum van die skenking teen billike waardes deur 
geswore waardeerders gewaardeer word.

Owerheidstoekennings wat vir infrastruktuur ontvang word, 
word erken deur die toekenning van die waarde van die 
bate af te trek. 

Geen waardevermindering word ten opsigte van grond 
erken nie, omdat dit 'n onbeperkte leeftyd het. Die 
waardevermindering van ander bates word volgens die 
reguitlynmetode bereken om die koste of herwaardeerde 
bedrae oor die nutsduur van die bates tot die reswaardes 
af te skryf.
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Wins en verlies by die verkoop van bates word in die 
gekonsolideerde inkomstestaat erken en verteenwoordig 
die verskil tussen die opbrengs en die drabedrag soos op 
die datum van die verkoop. 

5. Ontasbare bates

Aangekoopte rekenaarsagtewarelisensies word 
gekapitaliseer teen die koste aangegaan om die spesifieke 
sagteware te verkry en in gebruik te neem. Hierdie koste 
word oor die verwagte nutsduur van die sagteware 
geamortiseer. Die sagteware wat aan die jaareinde 
binne hierdie kategorie val, se verwagte nutsduur is 10 
jaar. Naverkrygingskoste wat vir die instandhouding van 
rekenaarsagteware aangegaan word, word as 'n uitgawe 
erken in die tydperk waarin dit aangegaan word. Ontasbare 
bates sluit slegs rekenaarsagtewarelisensies in.

6. Finansiële instrumente

Finansiële instrumente sluit in kontant en 
kontantekwivalente, beleggings, debiteure en 
lenings, handels- en ander krediteure, lenings en 
korttermynskuldinstrumente. Finansiële instrumente word 
aanvanklik teen billike waarde, transaksiekoste ingesluit, 
erken. Die konvensionele koop en verkoop van finansiële 
bates word soos op die verhandelingsdatum erken. 

Die Universiteit klassifiseer finansiële bates volgens die 
volgende kategorieë: debiteure en lenings; beleggings 
beskikbaar vir verkoop; en finansiële instrumente teen 
billike waarde gedra, met aanpassings deur wins en verlies 
in die inkomstestaat. Die klassifikasie word bepaal deur die 
doel waarvoor die bate verkry is. Die bestuur bepaal die 
klassifikasie by aanvanklike erkenning.

Debiteure en lenings
Debiteure en lenings is nieafgeleide finansiële instrumente 
met vaste of bepaalbare terugbetalings wat nie in 'n 
aktiewe mark gekwoteer word nie. Debiteure en lenings 

word aanvanklik teen billike waarde gemeet. Indien die 
bedrae eers ná 12 maande vanaf die jaareinde betaalbaar 
is, word dit by niebedryfsbates ingesluit, andersins by 
bedryfsbates. 

Debiteure en lenings word teen die geamortiseerde koste 
getoon deur van die effektiewerentekoers-metode gebruik 
te maak, en ná toelating vir kredietverliese ten opsigte 
van die uitstaande bedrag. 'n Toelaag vir kredietverliese 
word geskep indien daar objektiewe bewyse bestaan dat 
uitstaande bedrae nie volgens die oorspronklike bepalings 
ingevorder sal word nie. Die bedrag van die toelaag 
is die verskil tussen die drabedrag en die verhaalbare 
bedrag, wat die teenswoordige waarde van die verwagte 
kontantvloei, verdiskonteer teen die effektiewe rentekoers, 
verteenwoordig.

Beduidende finansiële probleme en die wanbetaling van 
uitstaande skuld word as aanwysers van waardedaling 
beskou. Die drabedrag van die bate word verminder 
deur van 'n voorsieningsrekening gebruik te maak. Die 
bedrag van die waardedaling word in die gekonsolideerde 
inkomstestaat as ‘n bedryfsuitgawe erken. Wanneer 
die debiteur of lening oninvorderbaar is, word dit teen 
die voorsieningsrekening afgeskryf. Die latere verhaling 
van enige bedrae wat voorheen afgeskryf is, word teen 
bedryfsuitgawes op die gekonsolideerde inkomstestaat 
gekrediteer.

Handels- en ander debiteure, behalwe 
valutatermynkontrakbates, word as debiteure en lenings 
geklassifiseer. 

Kontant en kontantekwivalente, wat as debiteure en 
lenings geklassifiseer word, bestaan uit kontant voorhande, 
daggelddeposito's, beleggings in geldmarkinstrumente en 
bankoortrekkings.

Beleggings beskikbaar vir verkoop 
Beleggings word as 'beskikbaar vir verkoop' geklassifiseer 
en word deur die gebruik van toepaslike waardasiemetodes 

Reswaardes en waardeverminderingskoerse is soos volg: 

Reswaarde
2015
%

Waardevermindering
2015
%

Reswaarde
2014
%

Waardevermindering
2014
%

Grond 100 - 100 -

Geboue - 1,3-20,0 - 1,3-20,0

Rekenaartoerusting - 33,3 - 33,3

Ander 0-40 5-25 0-40 5-25

Biblioteekboeke - 100 - 100

Die nutsdure van eiendom, boeke en toerusting word jaarliks hersien en, indien nodig, aangepas.

Indien die drabedrag van 'n bate groter as die realiseerbare waarde daarvan is, word dit na die realiseerbare waarde 
afgeskryf.
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teen billike waardes getoon. Beleggings word by 
niebedryfsbates ingesluit, behalwe as die Universiteit 
beoog om die belegging binne 12 maande ná jaareinde te 
vervreem. Aankope en verkope van beleggings word soos 
op die verhandelingsdatum erken, dit wil sê die datum 
waarop die Universiteit hom tot die aankope en verkope 
verbind. Veranderings in billike waardes word in ander 
omvattende inkomste in die gekonsolideerde staat van 
omvattende inkomste getoon. Die verskil tussen die netto 
verkoopsopbrengs en die kosprys van die belegging word 
by vervreemding van die billikewaarde-reserwe na die 
gekonsolideerde inkomstestaat oorgedra.

Beleggings word onterken wanneer die reg op kontantvloei 
verval het of oorgedra is, of die Universiteit die beduidende 
risiko's en voordele wat met eienaarskap gepaard gaan, 
oorgedra het.

Daar word onderskei tussen waardeveranderings 
weens wisselkoersveranderings en billikewaarde-
veranderings by instrumente wat in 'n buitelandse 
valuta gedenomineer en wat as 'beskikbaar vir verkoop' 
geklassifiseer is. Wisselkoerswinste en -verliese word in 
die gekonsolideerde inkomstestaat erken. Bewegings in die 
billike waardes van hierdie beleggings word in die staat van 
omvattende inkomste erken.

Die billike waarde van genoteerde beleggings word op 
huidige markpryse gegrond. Die Universiteit bepaal die 
billike waarde van ongenoteerde beleggings en beleggings 
waarvoor daar nie 'n aktiewe mark is nie, deur van 
toepaslike waardasietegnieke gebruik te maak.

Die Universiteit bepaal teen elke jaareinde, indien daar 
objektiewe bewyse bestaan, of 'n finansiële bate se waarde 
gedaal het. 'n Beduidende afname in die billike waarde 
van die belegging oor 'n tydperk na laer as die kosprys 
daarvan is 'n aanduiding dat die belegging se waarde gedaal 
het. Indien sodanige bewyse vir beleggings beskikbaar 
vir verkoop bestaan, word die kumulatiewe verlies 
van die billikewaarde-reserwe na die gekonsolideerde 
inkomstestaat oorgedra. 

Die kumulatiewe verlies word bereken as die verskil tussen 
die verkrygingskoste en die huidige billike waarde ná 
aftrekking van enige waardedalings wat in vorige tydperke 
erken is. Waardedalingsverliese wat in die gekonsolideerde 
inkomstestaat erken is, word nie in die gekonsolideerde 
inkomstestaat teruggeskryf indien daar latere verhalings is nie.

Afgeleide instrumente
Bates en laste ten opsigte van afgeleide instrumente, 
met inbegrip van valutatermynkontrakte, word as 'teen 
billike waarde met aanpassings deur die inkomstestaat' 
geklassifiseer. Hierdie instrumente word erken teen billike 
waarde soos op die datum waarop die afgeleide kontrak 
aangegaan word. In die daaropvolgende tydperke word 

dit teen billike waarde herwaardeer. Winste en verliese 
op afgeleide instrumente word in die gekonsolideerde 
inkomstestaat erken.

Handels- en ander krediteure en 
korttermynskuldinstrumente
Handels- en ander krediteure, behalwe 
valutatermynkontraklaste, word aanvanklik teen billike 
waarde gemeet. Daarna word dit teen geamortiseerde 
koste getoon deur van die effektiewerentekoers-metode 
gebruik te maak. 

Rentedraende lenings 
Lenings word aanvanklik teen billike waarde erken, met 
inagneming van enige transaksiekoste wat aangegaan 
is. Lenings word ná aanvanklike erkenning teen 
geamortiseerde koste gedra. Verskille tussen die aanvanklik 
erkende bedrag en die aflossingsbedrag word oor die duur 
van die lening in die gekonsolideerde inkomstestaat erken 
deur van die effektiewerentekoers-metode gebruik te 
maak. Lenings word as bedryfslaste getoon, behalwe indien 
die Universiteit 'n onvoorwaardelike reg het om betaling vir 
minstens 12 maande na die jaareinde uit te stel, in welke 
geval dit as niebedryfslaste getoon word.

7. Navorsings- en ontwikkelingskoste

Navorsings- en ontwikkelingskoste word as 'n uitgawe 
erken in die jaar waarin dit aangegaan word, aangesien albei 
inherent aan die gewone werksaamhede van 'n universiteit is.

8. Skenkings 

Skenkings word teen die billike waarde soos op die datum 
van die skenking, gegrond op eksterne waardasies, getoon.

9. Voorraad

Voorraad, wat hoofsaaklik uit verbruiksgoedere en 
skryfbehoeftes bestaan, word teen die kosprys getoon, 
op die grondslag van gemiddelde koste, of die netto 
realiseerbare waarde, wat ook al die laagste is.

Die kosprys sluit finansieringskoste uit. Netto realiseerbare 
waarde is die geraamde verkoopsprys in die normale gang 
van sake, minus verkoopskoste.

10. Waardedaling van niefinansiële bates

Bates met 'n onbepaalde nutsduur is nie aan 
waardevermindering en amortisasie onderworpe nie en 
word jaarliks vir waardedaling getoets. Bates wat aan 
waardevermindering en amortisasie onderworpe is, word 
vir moontlike waardedaling getoets indien 'n gebeurtenis 
of verandering in omstandighede aandui dat die dra-
bedrag van die bate moontlik nie verhaalbaar is nie. 'n 
Waardedalingsverlies word erken vir die bedrag waarmee 
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die drabedrag van die bate die verhaalbare bedrag daarvan 
oorskry. Die verhaalbare bedrag is die bate se billike 
waarde, minus enige verkoopskoste, of die gebruikswaarde 
daarvan, wat ook al die hoogste is. In die toets vir 
waardedaling word bates gegroepeer op die kleinste vlak 
waarvoor daar afsonderlik identifiseerbare kontantvloei is 
(kontantgenererende eenhede). Niefinansiële bates met 
vorige waardedalings word aan elke jaareinde hersien vir 
'n moontlike omswaaiing van die waardedaling wat reeds 
erken is.

11. Inkomste-erkenning

Inkomste word erken teen die billike waarde van die 
bedrae of goedere wat ontvang is.

Donasie-inkomste word erken wanneer dit toeval.

Studente- en inwoningsgeld word erken na gelang die diens 
gelewer word.

Sentrale owerheidstoekennings word erken in die tydperk 
waarvoor dit ontvang word. Owerheidstoekennings 
word erken wanneer daar redelike sekerheid is dat die 
toekenning ontvang sal word en dat die Universiteit sal 
voldoen aan al die voorwaardes wat daaraan gekoppel 
word. Owerheidstoekennings wat vir infrastruktuur ontvang 
word, word erken deur die toekenning van die waarde 
van die bate af te trek. Die toekenning word as inkomste 
verantwoord deur die waardevermindering wat toegeken 
en in die inkomstestaat getoon word.

Navorsingstoekennings word oor die termyn van die 
navorsing en op grond van die bepalings van die individuele 
kontrakte erken. 

Rente-inkomste word op 'n tydtoedelingsgrondslag 
erken deur die effektiewerentekoers-metode toe te pas. 
Wanneer 'n toelating van kredietverliese ten opsigte van 'n 
debiteur geskied, verminder die Universiteit die drabedrag 
na die verhaalbare bedrag. Die verhaalbare bedrag 
verteenwoordig die toekomstige kontantvloei teen die 
oorspronklike effektiewe rentekoers verdiskonteer. Hierdie 
diskonto word oor tyd as rente erken. Rente-inkomste 
ten opsigte van lenings waarvoor 'n waardedaling erken is, 
word teen die oorspronklike effektiewe rentekoers erken.

Tussendepartementele inkomste word uitgeskakel.

Ander inkomste wat deur die Universiteit verdien word, 
word op die volgende grondslae erken:

` Dividendinkomste – wanneer die aandeelhouer se 
reg om 'n dividend te ontvang vestig, dit wil sê op die 
laaste dag vir registrasie ten opsigte van genoteerde 
aandele en, in die geval van ongenoteerde aandele, 
wanneer dividende verklaar word.

` Huurinkomste – ontvangste ten opsigte van 
bedryfshuurkontrakte word oor die tydperk van 
die huurtermyn op 'n reguitlyngrondslag in die 
gekonsolideerde inkomstestaat erken.

` Toevallige verkope en dienste  – in die tydperk 
waarin dit toeval.

12. Huur

Indien die verhuurder die beduidende risiko's en voordele 
van eienaarskap van 'n gehuurde item behou, word dit 
as bedryfshuur geklassifiseer. Betalings ten opsigte van 
bedryfshuurkontrakte word oor die huurtermyn op 'n 
reguitlyngrondslag in die gekonsolideerde inkomstestaat 
erken.

Die Universiteit huur eiendom en toerusting. 
Huurooreenkomste waar die Universiteit, as huurder, 
aansienlik al die risiko’s en voordele van eienaarskap 
ontvang, word as bruikhure geklassifiseer. Bruikhure word 
aan die begin van die huurtermyn teen die laagste van die 
markwaarde van die gehuurde eiendom en die huidige 
waarde die minimum huurbetalings gekapitaliseer. Elke 
huurbetaling het 'n las- en 'n finansieringskoste-element 
en word daarvolgens verdeel. Die ooreenstemmende 
huurverpligting, na aftrekking van finansieringskoste, 
word in die staat van finansiële posisie erken. Die 
finansieringskoste-element word oor die huurtermyn in die 
inkomstestaat erken ten einde 'n konstante termynkoers 
van finansieringskoste op die uitstaande verpligting vir 
elke verslagdoeningstydperk te erken. Die eiendom en 
toerusting wat deur middel van bruikhuurkontrakte verkry 
word, word oor die kortste van die nuttige lewensduur of 
die huurtermyn van die bate gedepresieer. 

13. Beleggingseiendomme

Beleggingseiendomme word gehou om huurinkomste 
te genereer en om kapitaalgroei te bewerkstellig. 
Eienaargeokkupeerde eiendomme word vir 
administratiewe, onderrig- en navorsingsdoeleindes gehou. 
Die verskil in gebruik onderskei eienaargeokkupeerde 
eiendomme van beleggingseiendomme.

Beleggingseiendomme word as langtermynbeleggings 
beskou en teen billike waarde gedra wat jaarliks deur 
eksterne professionele waardeerders bepaal word. 
Beleggingseiendomme is nie aan waardevermindering 
onderworpe nie. Enige verandering in waarde word direk 
in die gekonsolideerde inkomstestaat erken. 

Eienaargeokkupeerde eiendomme word ooreenkomstig die 
rekeningkundige beleid vir eiendom, boeke en toerusting 
erken en gemeet.
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14. Voorsienings

Voorsienings word erken wanneer die Universiteit 'n 
huidige wettige of afgeleide verpligting het as gevolg van 
'n verpligtende gebeurtenis wat in die verlede plaasgevind 
het en wat waarskynlik tot 'n uitvloei van hulpbronne in die 
vorm van ekonomiese voordele sal lei om die verpligting 
te vereffen, en 'n redelike raming van die bedrag van 
die verpligting moontlik is. Voorsienings word gemeet 
teen die huidige waarde van die verwagte toekomstige 
uitgawes om die verpligting te vereffen, verdiskonteer 
teen die markverwante koers vir soortgelyke voorsienings. 
Veranderings in die waarde van voorsienings as gevolg van 
tydsverloop word as rente erken.

15. Personeelvoordele

Na-aftrede mediese voordele en 
groeplewensversekeringskema 
Na-aftrede mediese voordele word aan afgetrede 
werknemers verskaf. Toegang tot hierdie voordeel 
word beperk tot werknemers wat voor 1 Junie 2002 
aangestel is. Alle werknemers word verplig om aan die 
groeplewensversekeringskema deel te neem. Die verwagte 
koste van hierdie voordele word oor die dienstydperk 
erken. Die verpligting ten opsigte van die na-aftrede 
mediese voordele is die teenswoordige waarde van die 
verpligting soos aan die jaareinde, minus die billike waarde 
van planbates en enige aanpassings vir aktuariële wins 
of verlies en verstreke dienskoste. Die verpligting word 
minstens elke drie jaar aktuarieel deur 'n onafhanklike 
aktuaris bereken. Aktuariële wins en verliese word 
onmiddellik in die ander omvattende inkomste in die 
gekonsolideerde staat van omvattende inkomste erken. 

Pensioenverpligtings 
Bydraes word maandeliks aan die US Aftredefonds, 'n 
vastebydrae-plan vir permanente werknemers van die 
Universiteit, gemaak. 'n Vastebydrae-plan is 'n pensioenplan 
waar die Universiteit vaste bydraes aan 'n eksterne fonds 
maak. 

Langdiensvoordele
Ná 25 jaar dienslewering kwalifiseer werknemers vir 'n 
geskenk met 'n waarde gelykstaande aan 50% van die 
werknemer se maandelikse salaris (met 'n minimum 
waarde van R400 en 'n maksimum waarde van R5 000). 
Die Universiteit erken 'n las en die gepaardgaande uitgawe 
na gelang die verpligting oploop.

16. Uitgestelde belasting

Uitgestelde belasting word volgens die 
aanspreeklikheidsmetode voorsien. Uitgestelde 
belasting verteenwoordig die belastinguitwerking 
van tydelike verskille tussen die belastingbasisse van 
bates en laste en die drawaardes daarvan vir finansiële 
verslagdoeningsdoeleindes. Huidige belastingkoerse 
word gebruik om uitgestelde belasting te bepaal. 
Uitgesteldebelasting-bates word slegs erken in die mate 
dat die verhaalbaarheid daarvan waarskynlik is. Uitgestelde 
belasting word nie voorsien indien dit uit die aanvanklike 
erkenning van bates en laste as gevolg van ander 
transaksies as besigheidskombinasies spruit nie en soos op 
die transaksiedatum nie rekeningkundige wins of verlies of 
belasbare inkomste of vasgestelde verlies beïnvloed nie.
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GEKONSOLIDEERDE STAAT VAN FINANSIËLE POSISIE SOOS OP 31 DESEMBER 2015

Aantekeninge 2015 2014

R000 R000

BATES

NIEBEDRYFSBATES  12 734 066  11 191 890 

Eiendom, boeke en toerusting 4  4 804 319  4 343 353 

Ontasbare bates 5  2 144  2 144 

Langtermynbeleggings 6  7 684 108  6 630 731 

Beleggingseiendomme 7  29 860  29 270 

Belegging in geassosieerde maatskappye 8  6 405  5 003 

Langtermyngedeelte van handels- en ander debiteure 9  199 110  172 196 

Uitgestelde belasting 10  2 934  - 

Bedryfshuurbate 12  5 186  9 192 

BEDRYFSBATES  943 660  808 313 

Voorraad 11  4 086  4 331 

Handels- en ander debiteure 9  317 612  242 897 

Korttermyngedeelte van bedryfshuurlas 12  4 368  4 505 

Kontant en kontantekwivalente 25  617 594  556 579 

TOTALE BATES  13 677 726  12 000 203 

FONDSE EN AANSPREEKLIKHEDE

FONDSE BESKIKBAAR  12 171 421  10 635 988 

Onbeperkte fondse 2  1 414 867  1 033 428 

Beperkte fondse 2  6 780 712  5 825 387 

Billikewaarde-reserwe 2  1 439 162  1 220 213 

 9 634 741  8 079 029 

Eiendomsherwaardasiereserwe 2  2 538 731  2 538 731 

Niebeherende belange 2  (2 051)  18 229 

NIEBEDRYFSLASTE  683 636  657 570 

Rentedraende lenings 3  112 531  110 835 

Personeelvoordele 27  571 105  546 735 

BEDRYFSLASTE  822 669  706 645 

Handels- en ander krediteure 13  820 236  704 899 

Uitgestelde belasting 10  -  275 

Korttermyngedeelte van rentedraende lenings 3  2 433  1 471 

TOTALE FONDSE EN AANSPREEKLIKHEDE  13 677 726  12 000 203 
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GEKONSOLIDEERDE INKOMSTESTAAT VIR DIE JAAR GEËINDIG 31 DESEMBER 2015

A
antekeninge 

Opvoedkundig
& algemeen

Opvoedkundig 
& algemeen

Opvoedkundig 
& algemeen

Studente- en 
personeel- 
huisvesting

2015
Totaal

2014
Totaal

Onbeperk Beperk Totaal Beperk

R000 R000 R000 R000 R000 R000

TOTALE INKOMSTE  2 552 065  2 188 239  4 740 304  292 539  5 032 843  5 140 345 

HERHALENDE ITEMS

Owerheidstoekennings  1 177 920  397 600  1 575 520  -    1 575 520  1 552 284 

Studente-, inwonings- en 
ander gelde  783 768  164 687  948 455  284 599  1 233 054  1 074 296 

Privaat skenkings, 
toekennings en kontrakte  87 835  1 037 697  1 125 532  -    1 125 532  1 074 763 

Verkope van dienste en 
produkte  172  181 919  182 091  -    182 091  192 962 

Subtotaal  2 049 695  1 781 903  3 831 598  284 599  4 116 197  3 894 304 

Rente en dividende verdien 19  131 814  207 933  339 748  7 940  347 688  289 411 

Wins by vervreemding 
van eiendom, boeke en 
toerusting  -    6 379  6 379  -    6 379  4 519 

Gerealiseerde wins 
by vervreemding van 
beleggings 20  367 138  178 606  545 744  -    545 744  946 819 

Ekwiteitswins in 
geassosieerde maatskappye 8  -    1 590  1 590  -    1 590  1 512 

Valutawins  3 418  11 827  15 245  -    15 245  3 779 

 2 552 065  2 188 239  4 740 304  292 539  5 032 843  5 140 345 

TOTALE UITGAWES  1 844 581  1 655 750  3 500 331  215 198  3 715 529  3 653 414 

HERHALENDE ITEMS

Personeelkoste 15  1 197 349  713 806  1 911 155  27 691  1 938 846  1 729 671 

Akademies professioneel  654 293  215 740  870 033  -    870 033  774 393 

Ander  543 056  498 066  1 041 122  27 691  1 068 813  955 278 

Ander bedryfsuitgawes 17  557 914  765 267  1 323 181  183 914  1 507 095  1 658 582 

Waardevermindering en 
amortisasie 17  89 312  159 466  248 778  3 585  252 363  241 384 

Subtotaal  1 844 575  1 638 539  3 483 114  215 190  3 698 304  3 629 637 

Verlies by vervreemding van 
eiendom, boeke en toerusting  6  (14)  (8)  8  -    941 

Finansieringskoste  -    17 225  17 225  -    17 225  22 837 

 1 844 581  1 655 750  3 500 331  215 198  3 715 529  3 653 414 

TOEDELING NA/(VAN) RESERWES  -    34 897  34 897  (34 897)  -    -   

OORPLASING (VAN)/NA RESERWES  (289 783)  332 227  42 444  (42 444)  -    -   

 (289 783)  367 124  77 341  (77 341)  -    -   

SURPLUS VIR DIE JAAR  417 701  899 613  1 317 314  -    1 317 314  1 486 931 

Toeskryfbaar aan houer  417 701  907 330  1 325 031  -    1 325 031  1 474 852 

Toeskryfbaar aan niebeherende 
belang  -    (7 717)  (7 717)  -    (7 717)  12 079 

SURPLUS VIR DIE JAAR  417 701  899 613  1 317 314  -    1 317 314  1 486 931 
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GEKONSOLIDEERDE STAAT VAN OMVATTENDE INKOMSTE VIR DIE JAAR GEËINDIG 31 DESEMBER 2015

Opvoedkundig
en algemeen

Studente-
en personeel-
huisvesting

Filiaal-
maatskappye

Lenings-
fondse

Skenkings-
fondse

Vaste 
bate-
fondse

Nie-
beheren-
de belange

Totaal

 R000  R000  R000  R000  R000  R000  R000  R000

31 DESEMBER 2014

Surplus vir die jaar  1 474 852  -    -    -    -    -    12 079  1 486 930 

Ander omvattende inkomste

Billikewaarde-reserwe

 -  Realisasie na 
inkomstestaat  (255 153)  (20 642)  -    -    (613 494)  (57 530)  -    (946 819)

 - Aanpassing vir die jaar  133 966  15 665  484  -    286 626  44 252  -    480 993 

Aktuariële verlies vir die jaar  (29 769)  -    -    -    -    -    -    (29 769)

Toedeling (van)/na reserwes  (658 813)  51 773  (8 770)  11 587  638 806  (34 040)  (546)  -   

Oorplasings (van)/na 
reserwes  (111 835)  (23 913)  -    32 103  (97 064)  200 709  -    -   

TOTALE OMVATTENDE 
INKOMSTE  553 247  22 883  (8 286)  43 690  214 875  153 392  11 533  991 335 

31 DESEMBER 2015

Surplus vir die jaar  1 325 031  -    -    -    -    -    (7 717)  1 317 314 

Ander omvattende inkomste

Billikewaarde-reserwe

 -  Realisasie na 
inkomstestaat  (162 660)  (12 870)  -    -    (334 001)  (36 212)  -    (545 744)

 - Aanpassing vir die jaar  262 742  20 204  -    -    424 187  57 558  -    764 691 

Aktuariële verlies vir die jaar  (830)  -    -    -    -    -    -    (830)

Toedeling na/(van) reserwes  (777 228)  80 536  4 586  (2 440)  437 330  269 779  (12 563)  -   

Oorplasings (van)/na 
reserwes  72 528  (42 443)  -    31 829  (153 892)  91 979  -    -   

TOTALE OMVATTENDE 
INKOMSTE  719 584  45 427  4 586  29 389  373 623  383 103  (20 279)  1 535 431 
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GEKONSOLIDEERDE STAAT VAN VERANDERINGS IN FONDSE VIR DIE JAAR GEËINDIG  
31 DESEMBER 2015

Opvoedkundig
en algemeen

Studente-
en personeel-
huisvesting

Filiaal-
maatskappye

Lenings-
fondse

Skenkings-
fondse

Vaste bate-
fondse

Nie-beheren-
de belange

Totaal

R000 R000 R000 R000 R000 R000 R000 R000

SALDO SOOS OP 
1 JANUARIE 2014  2 517 977  124 486  4 160  241 466  2 678 316  4 071 554  544  9 638 503 

Surplus vir die jaar  1 474 852  -    -    -    -    -    12 079  1 486 931 

Verkryging van 
belang in filiaal  -    -    -    -    -    -    6 152  6 152 

Ander omvattende 
inkomste vir die jaar  (921 605)  22 883  (8 286)  43 690  214 875  153 392  (546)  (495 598)

SALDO SOOS OP  
31 DESEMBER 2014  3 071 225  147 369  (4 126)  285 156  2 893 191  4 224 946  18 229  10 635 988 

SALDO SOOS OP  
1 JANUARIE 2015  3 071 225  147 369  (4 126)  285 156  2 893 191  4 224 946  18 229  10 635 990 

Surplus vir die jaar  1 325 031  -    -    -    -    -    (7 717) 1 317 314

Ander omvattende 
inkomste vir die jaar  (605 447)  45 427  4 586  29 389  373 623  383 103  (12 563)  218 117 

SALDO SOOS OP  
31 DESEMBER 2015  3 790 809  192 796  460  314 545  3 266 814  4 608 049  (2 051)  12 171 421 
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GEKONSOLIDEERDE STAAT VAN KONTANTVLOEIE VIR DIE JAAR GEËINDIG 31 DESEMBER 2015

Aantekeninge 2015 2014

R000 R000

KONTANTVLOEI UIT BEDRYFSAKTIWITEITE

Kontant ontvang uit owerheidstoekennings  1 575 520  1 552 284 

Kontant ontvang uit studente-, inwonings- en ander gelde  1 198 787  1 053 520 

Kontant ontvang uit privaat skenkings, toekennings en kontrakte  1 125 532  1 074 763 

Kontant ontvang uit verkope van dienste en produkte  90 383  147 357 

Kontant betaal vir personeelkoste  (1 897 021)  (1 699 422)

Kontant betaal vir voorrade en dienste  (1 444 031)  (1 754 187)

Kontant deur bedrywighede voortgebring 24  649 170  374 315 

Plus:  Rente ontvang 21  268 738  197 983 

          Dividende ontvang 22  76 981  85 769 

Min:  Rente betaal 23  (19 207)  (23 042)

Netto kontantinvloei uit bedryfsaktiwiteite  975 682  635 025 

KONTANTVLOEI UIT BELEGGINGSAKTIWITEITE  (917 326)  (388 204)

Toevoeging tot beleggings  (767 299)  (960 302)

Gerealiseerde surplusse op beleggings  560 399  947 328 

Toevoeging van filiaal  -    28 355 

Toevoeging tot eiendom, boeke en toerusting  (713 329)  (408 385)

Opbrengs uit die verkoop van eiendom, boeke en toerusting  2 903  4 800 

KONTANTVLOEI UIT FINANSIERINGSAKTIWITEITE

Toename/(Afname) in rentedraende lenings  2 659  (5 134)

NETTO TOENAME IN KONTANT- EN KONTANTEKWIVALENTE  61 015  241 688 

KONTANT EN KONTANTEKWIVALENTE AAN DIE BEGIN VAN DIE JAAR  556 579  314 891 

KONTANT EN KONTANTEKWIVALENTE AAN DIE EINDE VAN DIE JAAR 25  617 594  556 579 
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1.  KRITIEKE REKENINGKUNDIGE RAMINGS EN 
OORDEEL

Die Bestuur se ramings en oordeel word deurlopend 
geëvalueer en word gegrond op vorige ondervinding en 
ander faktore, wat toekomstige verwagtings insluit en vir 
die gegewe omstandighede as redelik geag word.

Die Bestuur maak ramings en veronderstellings oor die 
toekoms. Gevolglik sal die rekeningkundige ramings wat in 
die gekonsolideerde finansiële jaarstate gebruik word, nie 
noodwendig met die werklike uitkoms in daaropvolgende 
tydperke strook nie. Die onderstaande ramings en 
veronderstellings kan 'n wesenlike invloed op die drabedrae 
van bates en laste hê.

Personeelvoordele
'n Aantal aannames word in die voorsiening vir 
personeelvoordele gemaak. Verwys na aantekening 27 vir 
die aannames. 

Die hoofaanname is 'n gesondheidsorginflasiekoers van 
10,3% (2014: 8,4%). Die uitwerking van 'n verandering 
van 1% in die gesondheidsorginflasie op die 2015 
gekonsolideerde finansiële jaarstate sal soos volg wees:

Toename van 1% -  11,6% (2014: 12,1%) styging in die 
verstrekediens-verpligtings

-  12,9% (2014: 13,6%) styging in die diens- en 
rentekoste (net kontraktuele verpligting)

Afname van 1% -  9,8% (2014: 10,9%) daling in die verstrekediens-
verpligtings

-   10,8% (2014: 11,3%) daling in die diens- en 
rentekoste (net kontraktuele verpligting)

Die Universiteit se beleid oor aftreeouderdom bepaal 
dat werknemers op 65 jaar aftree. Ná ouderdom 65 
kan diens tot maksimum ouderdom 70, gegrond op 
deurlopende bevredigende prestasie, voortgesit word. Vir 
berekeningsdoeleindes word die normale en verwagte 
aftreeouderdom dus as 65 geag.

Waardedaling van uitstaande studentegelde en -lenings
Die jaarlikse voorsiening vir die waardedaling van 
studentelenings word gegrond op die aanname dat 
studente teen gemiddeld prima (2014: prima) lenings in 
die mark kan aangaan. Hierdie aanname word op navrae 
by verskeie finansiële instellings gegrond. Toelating vir 
kredietverliese ten opsigte van uitstaande studentegelde 
word op historiese tendense gegrond.

Waardedaling van beleggings
Die Universiteit bepaal die beduidendheid van 'n afname in 
die billike waarde na laer as die markwaarde met inagneming 
van die volatiliteit van die waarde van die spesifieke 
instrument. 'n Afname na laer as die markwaarde wat langer 
as 12 maande duur, word geag beduidend te wees.

Nutsduur en reswaardes van eiendom, boeke en toerusting
Die nutsduur van grond word as onbepaald geag. Gevolglik 
word geen waardevermindering ten opsigte van grond 
erken nie. Die nutsduur van ander bates word op grond 
van ondervinding in die verlede en die eienskappe van die 
spesifieke items geraam. 

Die reswaardes van bates, behalwe van grond, word op 
grond van ondervinding in die verlede en die eienskappe 
van die spesifieke items geraam. 

Markwaarde van geboue
Twee metodes word toegepas om die markwaarde van 
geboue te bepaal. Die eerste is die direk vergelykbare 
metode, waarvolgens waarde met verwysing na die 
werklike verkoopsprys van vergelykbare eiendom vasgestel 
word. Die tweede is om 'n waardasie op die potensiële 
verhuringsinkomste, met inagneming van die unieke aard van 
die Universiteit se eiendomme en okkupasiekoerse, te grond.

Die herwaardasie van geboue soos op 1 Januarie 2004 
ingevolge IFRS 1, First-time adoption of International Financial 
Reporting Standards, word gegrond op die volgende 
sleutelaannames: 

` Die geboue sal onder normale marktoestande in die 
mark geplaas en verhandel word.

` Al die eiendomme van die Universiteit Stellenbosch sal 
nie gelyktydig in die oop mark geplaas word nie.

` Waar daar titelbeperkings teen eiendomme 
geregistreer is wat die verkope daarvan beperk of 
verhoed, sal sodanige titelbeperkings, waar moontlik, 
by wyse van die Wet op Opheffing van Beperkings, no. 
84 van 1967, opgehef word voordat die eiendomme 
in die mark geplaas word.

Verlofvoorsiening
Werknemers is geregtig om hulle jaarlikse verlof binne 12 
maande (2014: 12 maande) ná die einde van die betrokke 
verlofjaar te neem. Werknemers wat voor 1 Januarie 2008 
aangestel is, is verder geregtig om 'n aantal dae, op hulle 
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posvlak gegrond, te laat oploop of te laat uitbetaal. Die 
restant verval na 12 maande (2014: 12 maande). In die 
geval van werknemers wat ná 1 Januarie 2008 aangestel 
is, verval alle jaarlikse verlof wat nie geneem is nie, ná 
12 maande (2014: 12 maande). Werknemers ouer as 
60 jaar se verlofvoorsiening word egter beperk tot die 

verlofgeregtigdheid wat van toepassing is op die posvlak 
wat hulle op 60 jarige ouderdom bekleë. Geen verlof mag 
ná die ouderdom van 60 opgeloop word nie. Historiese 
tendense ten opsigte van die aantal dae wat verval het, 
word by die berekening van die verlofvoorsiening gebruik.

2. FONDSSALDO'S

Die opgehoopte saldo's soos op 31 Desember is soos volg: 

Beperk Onbeperk

Eiendoms- 
herwaarda-
siereserwe

Billikewaarde-
reserwe

Niebeherende 
belange Totaal

R000 R000 R000 R000 R000 R000

2015

Opvoedkundig en 
algemeen 2 147 831 1 214 381 - 428 597 - 3 790 809

Studente- en 
personeel- 
huisvesting 158 884 - - 33 911 - 192 795

Filiaalmaatskappye (709) - - 1 169 - 460

Leningsfondse 314 545 - - - - 314 545

Skenkingsfondse 2 186 260 200 486 - 880 068 - 3 266 814

Vastebate-fondse 1 973 902 - 2 538 731 95 416 - 4 608 049

Niebeherende 
belange - - - - (2 051) (2 051)

6 780 713 1 414 867 2 538 731 1 439 161 (2 051) 12 171 421

2014

Opvoedkundig en 
algemeen 1 771 438 971 273 - 328 514 - 3 071 224

Studente- en 
personeel- 
huisvesting 120 792 - - 26 577 - 147 369

Filiaalmaatskappye (5 295) - - 1 169 - (4 126)

Leningsfondse 285 156 - - - - 285 156

Skenkingsfondse 2 041 153 62 155 - 789 883 - 2 893 191

Vastebate-fondse 1 612 144 - 2 538 731 74 070 - 4 224 945

Niebeherende 
belange - - - - 18 229 18 229

5 825 387 1 033 428 2 538 731 1 220 213 18 229 10 635 988
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2015 2014

R000 R000

Beperkte en onbeperkte fondse beskikbaar word teen boekwaarde in die staat van finansiële posisie getoon. Die 
markwaarde van die fondse beskikbaar, indien die billikewaarde-reserwe toegedeel word, is soos volg:

Beperkte fondse 7 971 733 6 791 973

Onbeperkte fondse 1 663 008 1 287 056

  Geoormerkte reserwes 1 239 771 1 059 648

  Ongeoormerkte reserwes 423 237 227 408

Fondse beskikbaar, teen markwaarde 9 634 741 8 079 029

3. RENTEDRAENDE LENINGS

Een lening by die staat met 'n vaste rentekoers in gelyke halfjaarlikse betalings 
eindigende 2018 terugbetaalbaar 306 411

Verskeie lenings by ander finansiële instellings met verskillende rentekoerse en termyne 
in halfjaarlikse betalings terugbetaalbaar 43 968 45 234

Bankfasiliteit vir die finansiering van die Universiteit se verskillende motorskemas 40 837 38 387

Bruikhuurverpligting 29 853 28 274

114 964 112 306

Min: Gedeelte binne een jaar terugbetaalbaar (2 433) (1 471)

112 531 110 835

Die aflosdatums van rentedraende lenings is soos volg:

Binne een jaar - -

Tussen twee en vyf jaar 44 155 43 004

Ná vyf jaar 70 809 69 303

114 964 112 306

Die gemiddelde rentekoers ten opsigte van lenings beloop soos aan die jaareinde 13,6% (2014: 12,8 %).

Motorlenings ter waarde van R0,2 miljoen (2014: R1,0 miljoen), waarvoor motorvoertuie beswaar is (verwys na aantekening 
4), word by rentedraende lenings ingesluit. Motorlenings deur werknemers verskuldig word by handels- en ander debiteure 
(verwys na aantekening 9) ingesluit. Al die lenings, met uitsondering van die motorskemas, het vaste rentekoerse.  
Die rentekoerse van motorskemas is aan die prima koers gekoppel. 

Die minimum bruikhuurbetalings is betaalbaar soos volg:

Binne een jaar 4 472 4 066

Tussen twee en vyf jaar 22 830 20 755

Ná vyf jaar 68 331 74 879

Totale betalings 95 633 99 700

Min: finansieringskoste betaalbaar (65 780) (71 426)

29 853 28 274
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Die huidige waarde van bruikhuurbetalings is soos volg:

Binne een jaar (addisionele rente gekapitaliseer) (1 492) (1 580)

Tussen twee en vyf jaar (3 192) (4 500)

Ná vyf jaar 34 537 34 354

29 853 28 274

4. EIENDOM, BOEKE EN TOERUSTING

2015 2014

Kosprys

Opgehoopte
waardever-
mindering

Netto dra-
bedrag Kosprys

Opgehoopte
waardever-
mindering

Netto dra-
bedrag

R000 R000 R000 R000 R000 R000

Grond 15 679 - 15 679 15 679 - 15 679

Geboue 4 751 845 673 462 4 078 382 4 553 358 700 550 3 852 808

Rekenaartoerusting 385 736 317 431 68 305 346 067 280 892 65 175

Ander toerusting en voertuie 915 815 273 863 641 953 831 721 422 029 409 691

Biblioteekboeke 576 588 576 588 - 509 824 509 824 -

6 645 664 1 841 344 4 804 319 6 256 649 1 913 295 4 343 353

Grond Geboue Rekenaar-
toerusting

Ander 
toerusting en 

voertuie

Biblioteek-
boeke

Totaal

R000 R000 R000 R000 R000 R000

2015 Rekonsiliasie van die 
drabedrag:

Kosprys aan die begin van die jaar 15 679 4 765 280 346 067 831 721 509 824 6 468 571

Min: Owerheidstoekenning - (211 922) - - - (211 922)

Herstateerde kosprys 15 679 4 553 358 346 067 831 721 509 824 6 256 649

Opgehoopte waardevermindering 
aan die begin van die jaar - (700 550) (280 892) (422 029) (509 824) (1 913 295)

Netto begindrawaarde 15 679 3 852 808 65 175 409 692 - 4 343 354

Netto toevoegings en 
vervreemdings - 305 719 48 582 284 632 74 395 713 328

Waardevermindering per 
inkomstestaat - (80 145) (45 452) (52 371) (74 395) (252 363)

Netto einddrawaarde 15 679 4 078 382 68 305 641 953 - 4 804 319
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Grond Geboue Rekenaar-
toerusting

Ander 
toerusting en 

voertuie

Biblioteek-
boeke

Totaal

R000 R000 R000 R000 R000 R000

2014 Rekonsiliasie van die drabedrag:

Kosprys aan die begin van 
die jaar 15 679 4 416 221 313 753 781 669 454 895 5 982 217

Min: Owerheidstoekenning - (126 525) - - - (126 525)

Herstateerde kosprys 15 679 4 289 696 313 753 781 669 454 895 5 855 692

Opgehoopte 
waardevermindering aan 
die begin van die jaar - (651 549) (245 677) (352 220) (454 895) (1 704 341)

Netto begindrawaarde 15 679 3 638 148 68 076 429 449 - 4 151 352

Netto toevoegings en 
vervreemdings - 293 345 44 478 28 855 66 302 432 980

Waardevermindering per 
inkomstestaat - (78 684) (47 379) (48 613) (66 302) (240 978)

Netto einddrawaarde 15 679 3 852 808 65 175 409 691 - 4 343 353

Die register met volledige besonderhede van grond en geboue is by die kantore van die Universiteit beskikbaar.

Voertuie met 'n drabedrag van R 0,2 miljoen (2014: R1,0 miljoen) wat ingevolge personeelmotorskemas by die onderskeie 
banke (verwys na aantekening 3) beswaar is, word by ander toerusting en voertuie ingesluit.

Eiendom op Stellenbosch waarop 'n notariële verband ter waarde van R191,6 miljoen (2014: R191,6 miljoen) geregistreer is, 
word by grond ingesluit. Die regte ingevolge die verhuringsooreenkoms is aan die finansierder gesedeer.

Werk in proses ter waarde van R300,1 miljoen (2014: R347,6 miljoen) word by die koste van geboue ingesluit. Geen 
waardevermindering word ten opsigte van werk in proses erken nie.

Die Universiteit huur eiendom deur middel van 'n bruikhuur met 'n termyn van 15 jaar en dit word ingesluit by die koste en 
opgehoopte waardevermindering van geboue. 

5. ONTASBARE BATES

2015 2014

Kosprys
Opgehoopte
amortisasie

Netto
drabedrag Kosprys

Opgehoopte
amortisasie

Netto
drabedrag

R000 R000 R000 R000 R000 R000

Oracle HRMS 13 913 13 913 - 13 913 13 913 -

Klandisiewaarde 2 144 - 2 144 2 144 - 2 144

16 057 13 913 2 144 16 057 13 913 2 144

2015 2014

R000 R000

Rekonsiliasie van die drabedrag : Klandisiewaarde

Netto begindrabedrag 2 144 -

Aankoop van filiaal - 2 144

Netto einddrabedrag 2 144 2 144
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6. LANGTERMYNBELEGGINGS

Die billike waardes van langtermynbeleggings soos op 31 Desember is soos volg:

Staatseffekte 682 959 513 722

Aandele 5 999 848 5 524 060

Genoteerde aandele 5 996 293 5 517 320

Ongenoteerde aandele 3 555 6 740

Vaste deposito's 326 415 264 198

Ander 674 886 328 751

7 684 108 6 630 731

'n Volledige beleggingsregister is vir belanghebbers by die kantore van die Universiteit beskikbaar. 

Die gemiddelde rentekoers wat soos aan die jaareinde op staatseffekte van toepassing was, is 8,7% (2014: 8.7%) en op vaste 
deposito's 7,7% (2014: 7,7%).

Die Universiteit se beleggingsportefeuljes word deur professionele batebestuurders onder die toesig van die 
Beleggingskomitee van die Raad bestuur. 

7. BELEGGINGSEIENDOMME

Netto begindrabedrag 29 270 69 960

Verandering in gebruik - (43 960)

Herwaardasie gedurende die jaar 590 3 270

Netto einddrabedrag 29 860 29 270

Alle beleggingseiendomme is op 7 Februarie 2016 (2014: 3 Februarie 2015) teen waardes soos op 31 Desember 2015 
gewaardeer deur 'n eksterne professionele waardeerder wat met die herwaardasie van geokkupeerde woonstelgeboue 
bekend is. Inkomste ontvang uit beleggingseiendomme het R 1,9 miljoen (2014: R1,8 miljoen) beloop.
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8. BELEGGING IN GEASSOSIEERDE MAATSKAPPYE

Naam Getal aandele Belang Effektiewe stemreg

Unistel Geneeskundige Laboratoriums (Edms) Bpk 350 35,0% 35,0%

Stellenbosch Information Systems (Edms) Bpk 112 500 7,8% 26,0%

Stellenbosch Nanofiber Company (Edms) Bpk 370 37,6% 37,6%

Custos Technologies (Pty) Ltd 370 30,0% 32,5%

GeoSUN Africa (Edms) Bpk 30 25,0% 25,0%

2015 2014

R000 R000

8.1 Unistel Geneeskundige Laboratoriums (Edms) Bpk

Die hoofdoel van die maatskappy is die verskaffing van genetiese, diagnostiese 
en toetsingsdienste vir mense en diere.

Saldo aan die begin van die jaar 4 586 3 303

Netto aandeel in wins van geassosieerde maatskappy              1 075              1 283

Deel van voorbelaste wins 2 146 2 212

Deel van belasting (633) (579)

Dividende verdien (438) (350)

Saldo aan die einde van die jaar 5 661 4 586

8.2 Stellenbosch Information Systems (Edms) Bpk

Die hoofdoel van die maatskappy is die ontwikkeling en vervaardiging van 
mikrosatelliete en satellietsubstelsels.

Saldo aan die begin en einde van die jaar - -

8.3 USB Bestuursontwikkeling Bpk

Die hoofdoel van die maatskappy is die ontwikkeling en aanbieding van 
bestuursontwikkelingprogramme en die verskaffing van konsultasiedienste.

Die Universiteit se belang in USB Bestuursontwikkeling Bpk het toegeneem tot 
54,8% op 14 April 2014. Gevolglik word USB Bestuursontwikkeling vanaf daardie 
datum gekonsolideer. 

Saldo aan die begin van die jaar - 10 293

Netto aandeel in (verlies)/wins van geassosieerde maatskappy - (2 611)

Deel van voorbelaste (verlies)/wins - (2 611)

Deel van belasting - -

Dividend verdien - -

Verandering in beheer op 14 April 2014 - (7 682)

Saldo aan die einde van die jaar - -
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8.4 Stellenbosch Nanofiber Company (Edms) Bpk

Die hoofdoel van die maatskappy is die kommersialisering van nanoveseltegnologie.

Saldo aan die begin en einde van die jaar - -

8.5 GeoSUN Africa (Edms) Bpk

Die hoofdoel van die maatskappy is diensverskaffing aan die sonenergiebedryf. 

Saldo aan die begin van die jaar 417 188

Netto aandeel in wins van geassosieerde maatskappy 327 229

Deel van voorbelaste wins 327 229

Deel van belasting - -

Dividend verdien - -

Saldo aan die einde van die jaar 744 417

8.6 Custos Technologies (Pty) Ltd

Die hoofdoel van die maatskappy is die verskaffing van digitaleregtebestuur op 
digitale materiaal met kopiereg.

Saldo aan die begin en einde van die jaar - -

Totale beleggings in geassosieerdes 6 405 5 003

8.7 Bates, laste en wins van Unistel Geneeskundige Laboratoriums (Edms) Bpk 

Aanleg en toerusting 5 111 3 911

Ontasbare bates 1 166 1 208

Bedryfsbates 12 560 10 002

Totale bates 18 837 15 121

Langtermynlaste 548 642

Bedryfslaste 2 109 1 377

Totale laste 2 657 2 019

Inkomste 34 160 28 176

Wins 6 455 4 253

8.8 Bates, laste en verlies van Stellenbosch Information Systems (Edms) Bpk 

Aanleg, toerusting en voertuie - -

Niebedryfsbates - -

Bedryfsbates - 3 731

Totale bates - 3 731

Langtermynlaste - -

Bedryfslaste - 3 341

Totale laste - 3 341

Inkomste - -

Wins/(Verlies) 824 -
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8.9 Bates, laste en wins van Custos Technologies (Edms) Bpk

Niebedryfsbates 42 -

Bedryfsbates 394 -

Totale bates 436 -

Niebedryfslaste 100 -

Bedryfslaste - -

Totale laste 100 -

8.10 Bates, laste en wins van Stellenbosch Nanofiber Company (Edms) Bpk

Niebedryfsbates 3 657 3 101

Bedryfsbates 1 954 1 384

Totale bates 5 611 4 485

Niebedryfslaste - -

Bedryfsbates 38 328

Totale bates 38 328

Inkomste 3 753 1 955

Verlies (3 585) (5 050)

8.11 Bates, laste en wins van GeoSUN Africa (Edms) Bpk

Niebedryfsbates 327 342

Bedryfsbates 1 514 1 758

Totale bates 1 841 2 100

Niebedryfslaste - 150

Bedryfsbates 61 560

Totale laste 61 710

Inkomste 10 309 5 152

Wins 1 392 915
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9. HANDELS- EN ANDER DEBITEURE

Studentegelde 85 797 78 145

 Studentegelde verskuldig 178 351 151 323

 Min: Toelaag vir kredietverliese ten opsigte van studentegelde (92 554) (73 178)

Studentelenings 107 504 106 291

 Studentelenings verskuldig 191 782 177 365

 Min: Waardedaling weens niemarkverwante rentekoerse (19 555) (17 741)

 Min: Toelaag vir kredietverliese ten opsigte van studentelenings (64 723) (53 334)

Handelsdebiteure 155 080 121 797

 Handelsdebiteure verskuldig 159 747 124 257

 Min: Toelaag vir kredietverliese ten opsigte van handelsdebiteure (4 667) (2 460)

Motorlenings 45 062 41 127

Rente en dividende op beleggings ontvangbaar 15 687 13 718

Versekeringseis ontvangbaar 64 488 -

Ander 56 010 54 015

516 722 415 092

(199 110) (172 196)

Min: Langtermyngedeelte van motorlenings (27 793) (27 592)

Min: Langtermyngedeelte van studentelenings voor inagneming van toelaag vir 
kredietverliese

(171 317) (144 604)

317 612 242 896

Verwys na aantekening 29 vir bedrae uitstaande deur verwante partye wat hierbo ingesluit is.

Alle niebedryfsdebiteure is binne vyf jaar vanaf die finansiële jaareinde ontvangbaar

Studentegelde
Die grootste komponent van uitstaande studentegelde is deur voormalige studente verskuldig. Die skuld word op grond van 
historiese invorderingsukses beoordeel. Die waarskynlikheid van invordering word oorweeg en 'n toelaag vir kredietverliese 
word op grond daarvan erken. Die waarskynlikheid vir die invordering van skuld word kleiner na gelang die skuld ouer raak 
en gevolglik word 'n groter toelaag vir ouer skuld erken. 'n Hoër persentasie word toegepas op skuld wat vir invordering aan 
die prokureur oorhandig is. 

Die ouderdomsontleding van uitstaande studentegelde ten opsigte waarvan 'n waardedaling erken is, is soos volg:

Een jaar 81 922 72 850

Tussen een en vyf jaar 16 807 14 497

Vyf jaar en ouer 8 070 4 872

Oorhandig 71 552 59 105

Totaal 178 351 151 324

Die beweging in die toelaag vir kredietverliese ten opsigte van studentegelde is soos volg:

Saldo aan die begin van die jaar 73 178 62 510

Verhoging in voorsiening vir die jaar 19 621 17 533

Bedrae gedurende die jaar as onverhaalbaar afgeskryf (245) (6 865)

Saldo aan die einde van die jaar 92 554 73 178

Die verhoging in die toelaag vir die jaar, asook onverhaalbare skuld afgeskryf, word in die gekonsolideerde inkomstestaat 
onder 'Ander bedryfsuitgawes' getoon.



126

2015 2014

R000 R000

Studentelenings
Studentelenings word teen laer as markverwante rentekoerse toegestaan. 'n Waardedaling ten opsigte van uitstaande 
studentelenings word by erkenning van die lening bereken.

Studente word as delgingspligtig of niedelgingspligtig gekategoriseer. 'n Toelaag vir kredietverliese ten opsigte van hulle 
lenings word gegrond op historiese inligting volgens die kategorie waarin die student val. Soos aan die jaareinde het studente 
wat nie delgingspligtig was nie, se lenings R69,0miljoen (2014: R68,4 miljoen) beloop en geen toelaag vir kredietverliese word 
ten opsigte van hierdie groep nodig geag nie. Studente wat delgingspligtig was, se lenings het R122,7 miljoen (2014: R108,9 
miljoen) beloop, waarvan R43,6 miljoen (2014: R44,4 miljoen) nie agterstallig was nie.Geen toelaag vir kredietverliese word 
nodig geag vir die lenings wat nie agterstallig is nie. Agterstallige studentelenings het R79,1 miljoen (2014: R64,6 miljoen) 
beloop. Die agterstallige studentelenings word jaarliks vir die skep van ‘n toelaag vir kredietverliese oorweeg.

Die beweging in die toelaag vir kredietverliese ten opsigte van studentelenings is soos volg:

Saldo aan die begin van die jaar 53 334 43 165

Verhoging in voorsiening vir die jaar 11 389 10 479

Bedrae gedurende die jaar as onverhaalbaar afgeskryf - (310)

Saldo aan die einde van die jaar 64 723 53 334

Die verhoging in die toelaag vir die jaar, asook onverhaalbare skulde afgeskryf, word in die gekonsolideerde inkomstestaat 
onder 'Ander bedryfsuitgawes' getoon.

Handels- en ander debiteure
Soos aan die jaareinde beloop handelsdebiteure en ander debiteure wat ten volle presteer, R201,3 miljoen (2014: R111,8 
miljoen). 

Ander debiteure sluit 'n aantal kleiner debiteure in wat nie 'n beduidende geskiedenis van wanbetaling toon nie en waarvan 
die kredietwaardigheid goed is. Weens die aard van inkomste gehef, wat hoofsaaklik bestaan uit navorsingsverwante 
inkomste waarvoor kontrakte bestaan, word debiteure jonger as vier maande nie vir toelaag vir kredietverliese oorweeg nie. 
Die ouderdomsontleding van agterstallige debiteure is soos volg:

Tussen een en vier maande 61 769 32 235

Ouer as vier maande 34 914 27 388

Totaal 96 684 59 623

Debiteure ouer as vier maande word vir toelaag vir kredietverliese oorweeg. Die beweging in die toelaag vir kredietverliese 
ten opsigte van debiteure is soos volg:

Saldo aan die begin van die jaar 2 460 1 324

Verhoging in voorsiening vir die jaar 10 205 1 712

Bedrae gedurende die jaar as onverhaalbaar afgeskryf ( 7 988) (576)

Saldo aan die einde van die jaar 4 677 2 460

Motorlenings
Die invorderbaarheid van motorlenings wat deur werknemers verskuldig is, word as hoogs waarskynlik geag en gevolglik 
word geen toelaag vir kredietverliese ten opsigte van hierdie kategorie geskep nie (verwys na aantekening 3).

Rente en dividende op beleggings ontvangbaar
Die bedrae is van die Universiteit se beleggingsbestuurders ontvangbaar. Die Universiteit se beleggingsportefeuljes word 
deur professionele batebestuurders bestuur en die bedrae word dus as ten volle invorderbaar beskou. 
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10. UITGESTELDE BELASTING

Die beweging in die uitgesteldebelasting-saldo is soos volg:

Saldo aan die begin van die jaar (275) (680)

Beweging gedurende die jaar:

Tydelike verskille ten opsigte van eiendom, boeke en toerusting 3 209 405

Saldo aan die einde van die jaar 2 934 (275)

Die uitgesteldebelasting-saldo bestaan uit die volgende:

Tydelike verskille ten opsigte van eiendom, boeke en toerusting 2 934 (275)

2 934 (275)

'n Uitgesteldebelasting-bate word vir belastingverliese erken slegs in die mate waartoe verhaling waarskynlik is.

Filiale van die Universiteit het uitgesteldebelasting-bates van R2,5 miljoen (2014: R2,5 miljoen) wat as gevolg van onsekerheid 
oor die verhaalbaarheid daarvan nie in die gekonsolideerde finansiële jaarstate en dié van die filiale erken word nie. Die 
beweging in uitgestelde belasting vir die jaar word by 'Ander bedryfsuitgawes' ingesluit.

11. VOORRAAD

Voorraad bestaan uit die volgende items:

Skryfbehoeftes 424 426

Verbruikbare material 3 662 3 905

4 086 4 331

12. BEDRYFSHUURBATE

Die netto bedryfshuurbate is soos volg saamgestel:

Bedryfshuurbate 9 554 13 697

Bedryfshuurlas - -

9 554 13 697

Die verwagte beweging in die netto bedryfshuurbate is soos volg:

Saldo aan die einde van die jaar 9 554 13 697

Binne een jaar betaalbaar (4 368) (4 505)

Binne twee tot vyf jaar betaalbaar (5 186) (9 192)

Ná vyf jaar betaalbaar - -

- -

13. HANDELS- EN ANDER KREDITEURE

Handelskrediteure 57 821 40 076

Studentegelde vooruit ontvang 98 477 91 299

Opgelope vergoedingskoste 49 039 45 381

Opgelope uitgawes 46 394 51 239

Opgelope verlofverpligting 154 488 138 656

Inkomste anders as studentegelde vooruit ontvang 145 701 144 178

NRF deposito 63 400 63 400

Interstruktuursaldo’s (STIAS, WAT, MGD) 104 470 71 301

Ander 100 446 59 368

820 236 704 898

Verwys na aantekening 29 vir bedrae betaalbaar aan verwante partye wat hierbo ingesluit is.
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14. VERPLIGTINGS

Die volgende verpligtings het soos op 31 Desember met betrekking tot geboue, biblioteekboeke en -tydskrifte bestaan ten 
opsigte van kapitaalkontrakte goedgekeur of bestellings geplaas:

Geboue 30 143 96 825

Biblioteekboeke en –tydskrifte 866 851

31 009 97 676

Wesenlike niekanselleerbare huurkontrakte sluit die huur van studentehuisvesting en die huur van kleiner toerusting in. 
Hierdie kontrakte het verskillende termyne.

Die volgende bedrae is soos aan die jaareinde ingevolge niekanselleerbare huurkontrakte betaalbaar:

Binne een jaar 5 190 4 724

Binne twee tot vyf jaar 23 614 22 257

Na vyf jaar 68 331 74 879

97 135 101 860

15. PERSONEELKOSTE

Vergoeding en byvoordele 1 915 306 1 708 461

Toename in die voorsiening vir personeelvoordele deur die inkomstestaat 23 532 20 510

Toename in die voorsiening vir langdiensvoordele deur die inkomstestaat 8 700

1 938 846 1 729 671

Toename in voorsiening vir personeelvoordele ingesluit in omvattende inkomste 830             29 769 

1 939 676 1 759 440

Die gemiddelde getal voltydse, permanente universiteitswerknemers is 3 346 (2014: 3 211).

Die gemiddelde getal voltydse, niepermanente universiteitswerknemers is 1 437 (2014: 1 302). 
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16. PERSONEELKOSTE: UITVOERENDE BESTUUR

Die volgende inligting ten opsigte van bedrae wat werklik gedurende die finansiële jaar toegeval het, word verskaf om aan 
die Wet op Hoër Onderwys (no. 101 van 1997, soos gewysig) en die Regulasies vir Jaarlikse Verslagdoening deur Hoër 
Onderwysinstellings (afdeling 7.8) te voldoen. 

Naam Amp Aard
Totale 

waarde

2015
Tydperk

Totale 
waarde

2014
Tydperk

R000 R000

Prof WJS de Villiers Rektor en  
Visekanselier

Vergoeding uitbetaal 2 806 Apr – Des 2015 -

Addisionele vergoeding 
uitbetaal 50 Apr – Des 2015 -

Prof HR Botman Rektor en  
Visekanselier

Vergoeding uitbetaal - 1 628 Jan – Jun 2014

Bonus uitbetaal - 241 Jan – Jun 2014

Verlof uitbetaal - 358 Jan – Jun 2014

Prof JF Smith Viserektor 

(Gemeenskaps-
interaksie en 
Personeel)

Vergoeding uitbetaal 455 Jan – Feb 2015 1 936 Jan – Des 2014

Bonus uitbetaal - Jan – Feb 2015 109 Jan – Des 2014

Verlof uitbetaal 98 Jan – Feb 2015 92 Jan – Des 2014

Addisionele vergoeding 
uitbetaal* 4 833 Jan – Feb 2015 -

Prof ASM Karaan Viserektor 

(Gemeenskaps-
interaksie en 
Personeel) (wnm)

Vergoeding uitbetaal 684 Jan – Mei 2015 861 Mei – Des 2014

Bonus uitbetaal 100 Jan – Mei 2015 68 Mei – Des 2014

Addisionele vergoeding 
uitbetaal 288 Jan – Mei 2015 192 Mei – Des 2014

Prof A Schoonwinkel Viserektor (Leer 
& Onderrig)

Vergoeding uitbetaal 1 994 Jan – Des 2015 1 823 Jan – Des 2014

Bonus uitbetaal 113 Jan – Des 2015 109 Jan – Des 2014

Verlof uitbetaal 1 120 Jan – Des 2015 -

Addisionele vergoeding 
uitbetaal 100 Jan – Des 2015 -

Prof TE Cloete Viserektor 
(Navorsing, 
Innovasie & 
Nagraadse 
Studies)

Vergoeding uitbetaal 1 972 Jan – Des 2015 1 860 Jan – Des 2014

Bonus uitbetaal 113 Jan – Des 2015 109 Jan – Des 2014

Addisionele vergoeding 
uitbetaal 76 Jan – Des 2015

Prof L van Huyssteen Bedryfshoof Vergoeding uitbetaal 2 520 Jan – Des 2015 1 936  Jan – Des 2014

Bonus uitbetaal 155 Jan – Des 2015 109 Jan – Des 2014

Addisionele vergoeding 
uitbetaal 680 Jan – Des 2015 - Jan – Des 2014

Prof NN Koopman Viserektor 

(Sosiale impak, 
Transformasie & 
Personeel)

Vergoeding uitbetaal 685 Jun – Des 2015 -

Bonus uitbetaal 72 Jun – Des 2015 -

Addisionele vergoeding 
uitbetaal

479 Jun – Des 2015 -

*Sluit in skeidingspakket betaal. 

Betaling aan Raadslede vir die bywoning van Raads- en komiteevergaderings:

Betaal aan Getal lede Bywoning van vergaderings

Gemiddelde waarde

R000

Terugbetaling van uitgawes

Totale waarde

R000

Raadsvoorsitter 1 - -

Raadslede 30 - 193

Geen vergoeding word vir die bywoning van Raads- en komiteevergaderings aan Raads- of komiteelede betaal nie.



130

2015 2014

R000 R000
17. TOTALE UITGAWES 

Totale uitgawes sluit die volgende in:

Waardevermindering

Geboue 80 145 78 684 

Rekenaartoerusting 45 452 47 379

Ander 52 371 48 613 

Biblioteekboeke 74 395 66 302

252 363 240 978

Amortisasie van ontasbare bates - 406

Ander bedryfsuitgawes

Beurse: Eie fondse en navorsingskontrakte 402 785 338 220

Huur 59 030 38 318

- Geboue        50 555 28 733

- Toerusting 8 475 9 585

Instandhouding en herstelwerk 152 925 108 809

Ouditeursvergoeding 4 139 4 342

Vir statutêre oudit

- Voorsiening vir huidige jaar 2 147 2 051

- Ondervoorsiening in vorige jaar 50 85

Vir ander ouditdienste 1 785 2 055

Vir ander konsultasiedienste 157 151

Interne oudit 3 125 1 524

Forensiese oudit 4 152 2 819

Verhoging in toelaag vir kredietverliese ten opsigte  van studentegelde, studentelenings 
en debiteure 32 982 21 973

Ander uitgawes 847 957 1 142 577

1 507 095 1 658 582

Beurse deur US bestuur 658 729 588 427

- Eie fondse en navorsingskontrakte       402 785 338 220

- Agentskapsverhouding (insl. NSFAS) 255 944 250 207
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2015 2014

R000 R000
18. HUUR ONTVANG 

Wesenlike huurkontrakte wat niekanselleerbaar is, sluit verhuring van winkels en huise in. Die kontrakte het verskillende 
termyne.

Die volgende bedrae is soos aan die jaareinde ingevolge niekanselleerbare bedryfshuurkontrakte ontvangbaar:

Binne een jaar 4 368 4 331

Binne twee tot vyf jaar 5 186 4 862

9 554 9 193

19. RENTE EN DIVIDENDE VERDIEN

Rente ontvang - bedryfsbeleggings 22 138 21 682

 - niebedryfsbeleggings 97 731 66 509

 - ander 150 838 115 451

Dividende ontvang 76 981 85 769

347 688 289 411

20. GEREALISEERDE WINS BY VERKOOP VAN BELEGGINGS

Wins uit billikewaarde-reserwe gerealiseer 545 744 946 819

21. RENTE ONTVANG 

Bedrag aan die begin van die jaar ontvangbaar 13 718 8 059

Bedrag in inkomstestaat 270 707 203 642

Bedrag aan die einde van die jaar ontvangbaar (15 687) (13 718)

268 738 197 983

22. DIVIDENDE ONTVANG

Bedrag aan die begin van die jaar ontvangbaar - -

Bedrag in inkomstestaat 76 981 85 769

Bedrag aan die einde van die jaar ontvangbaar - -

76 981 85 769

23. FINANSIERINGSKOSTE BETAAL

Bedrag aan die begin van die jaar betaalbaar 1 982 2 187

Bedrag in inkomstestaat 17 225 22 837

Bedrag aan die einde van die jaar betaalbaar - (1 982)

19 207 23 042
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2015 2014

R000 R000
24. REKONSILIASIE VAN SURPLUS MET KONTANTVLOEIE

Surplus volgens die gekonsolideerde inkomstestaat 1 317 314 1 486 931

Aanpassings vir:

Gerealiseerde wins by vervreemding van beleggings (545 744) (946 819)

Rente en dividende ontvang (347 688) (289 411)

Finansieringskoste 19 207 22 837

Wins by die vervreemding van eiendom, boeke en toerusting (6 379) (4 519)

Verhoging in voorsiening vir verlofgratifikasie 15 932 6 428

Verhoging in voorsiening vir personeelvoordele 23 540 21 210

Verhoging in toelaag vir kredietverliese tov studentegelde en -lenings 34 797 23 916

Waardevermindering en amortisasie 252 363 241 384

Valutawins (15 245) (3 779)

Toename in belegging in geassosieerde maatskappye (1 590) (1 512)

Verlies by die vervreemding van eiendom, boeke en toerusting - 941

Skenking van eiendom, boeke en toerusting (46 896) (25 464)

Bedryfsinkomste voor bedryfskapitaalveranderings 697 689 532 142

Verandering in bedryfskapitaal 48 459 (157 827)

Toename in handels- en ander debiteure (142 902) (79 047)

Min: Toename in debiteure vir uitstaande beleggingsinkomste 1 969 5 659

Toename in voorraad 245 (1 200)

Toename /(Afname) in handels- en ander krediteure 88 086 (58 940)

Toename /(Afname) in bedryfshuurlas 4 143 (24 299)

Kontant deur bedrywighede gegenereer 649 170 374 315

25. KONTANT EN KONTANTEKWIVALENTE

Gunstige banksaldo's 280 452 291 165

Korttermynbeleggings in kontant 337 142 265 414

617 594 556 579

Die gemiddelde rentekoers vir 2015 ten opsigte van kontant en kontantekwivalente beloop soos aan die jaareinde 6% 
(2014: 3,4%).

Die Universiteit se fasiliteite by banke wat jaarliks hersien word 161 700 169 520

Soos aan die jaareinde was net 'n gedeelte van die fasiliteit vir motorlenings opgeneem. Die gedeelte wat opgeneem is, word 
by rentedraende lenings ingesluit. Verwys na aantekening 3.
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2015 2014

R000 R000
26. FINANSIËLE RISIKOBESTUUR

Die Universiteit se aktiwiteite stel hom aan sekere besigheids- en finansiële risiko's, naamlik markrisiko, kredietrisiko en 
likiditeitsrisiko, bloot. Die Universiteit se oorkoepelende risikobestuursprogram fokus op die geïdentifiseerde bedryfsrisiko's 
sowel as die onvoorspelbaarheid van finansiële markte en poog om die potensieel nadelige uitwerking op die Universiteit te 
minimaliseer.

26.1 Besigheidsrisiko's
Die hoofbesigheidsrisiko's van die Universiteit, soos deur die Bestuur geïdentifiseer, sien as volg daaruit:

` Die pas van transformasie en verbreding van toeganklikheid.
` Die groeiende druk op die ongeoormerkte staatsubsidie aan universiteite.
` Infrastruktuurtekorte en die hoë koste van deurlopende instandhouding van fasiliteite. 
` Druk op studie- en inwoningsgelde a.g.v. sektorwye protesaksies (#FeesMustFall).

Hierdie risiko's word deurlopend gemoniteer en die gepaste stappe gedoen om dit ten beste te bestuur.

26.2 Markrisiko
Die aktiwiteite van die Universiteit stel hom aan verskeie markrisiko's, insluitende valutarisiko, prysrisiko en rentekoersrisiko, 
bloot.

(a) Valutarisiko

As gevolg van internasionale transaksies in ander geldeenhede as die Suid-Afrikaanse rand (die Universiteit se funksionele 
geldeenheid), word die Universiteit aan valutarisiko blootgestel. Hierdie risiko spruit uit toekomstige finansiële transaksies 
asook erkende bates en laste, wat veral in VS-dollar, pond en euro gedenomineer is. Valutarisiko van toekomstige finansiële 
transaksies word bestuur deur vooruitdekking deur middel van valutatermynkontrakte uit te neem.

Indien die wisselkoers soos op 31 Desember 2015 met 5,0% verstewig/verswak het, met alle ander faktore konstant, sou die 
surplus vir die jaar soos volg vergroot/(verklein) het:

NOK 14 -

CHF 2 -

EURO 104 259

GBP 62 351

AUD 14 -

SEK 12 -

USD 958 1 859

1 166 2 469

Valutatermynkontrakte word aangegaan om die blootstelling aan wisselkoersskommelings ten opsigte van sekere transaksies 
te bestuur. 'n Omsigtige benadering met betrekking tot vooruitdekking word gehandhaaf. 

Op 30 November 2015 het die US Raad goedgekeur dat wisselkoersverliese wat ontstaan a.g.v die verskil tussen die 
wisselkoers gebruik vir begrotingsdoeleindes en die koers soos waarteen die Biblioteek se buitelandse betalings werklik 
aangegaan word, uit die wisselkoerswinste op buitelandse beleggings befonds word.
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Die volgende bedryfsbates en -laste ten opsigte van buitelandse valutatransaksies, soos in die gekonsolideerde staat van 
finansiële posisie getoon, word nie deur valutatermynkontrakte vooruit gedek nie:

Valuta

2015

R000

Randwaarde

2015

R000

Valuta 

2014

R000

Randwaarde

2014

R000

Handelsdebiteure

NOK 170 286 - -

CHF 3 45 - -

AUD 25 273 - -

SEK 135 239 - -

EURO 126 2 082 242 3 234

GBP 56 1 247 398 7 022

USD 1 260 19 161 1 059 10 769

Netto valutabate 23 333 21 025

(b) Prysrisiko

Die Universiteit word aan prysrisiko ten opsigte van genoteerde beleggings beskikbaar vir verkoop blootgestel. Indien die 
plaaslike aandelebeurs soos op 31 Desember 2015 met 10,0% gestyg/gedaal het en alle ander faktore konstant gebly het, 
sou die billikewaarde-reserwe vir genoteerde aandele met R599,6 miljoen (2014: R551,7 miljoen) vermeerder/verminder 
het. 'n 10,0% styging/daling op die sekuriteitebeurs ('bond exchange') soos op 31 Desember 2015 sou 'n toename/afname 
van R68,3 miljoen (2014: R51,4 miljoen) in die billikewaarde-reserwe vir rentedraende genoteerde instrumente tot gevolg 
gehad het.

Die Universiteit word nie aan kommoditeitsprysrisiko blootgestel nie.

(c) Rentekoersrisiko

Die rentekoerseienskappe van nuwe en bestaande lenings word deurlopend hersien. Die Universiteit het vir die jare geëindig 
31 Desember 2015 en 2014 geen ooreenkomste met betrekking tot rentekoersafgeleide instrumente gesluit nie.

Indien die rentekoers ten opsigte van saldo's by banke soos aan die jaareinde met 100 basispunte gestyg/gedaal het, sou die 
surplus vir die jaar met R6,2 miljoen (2014: R5,6 miljoen) toegeneem/afgeneem het.

Indien die rentekoers ten opsigte van rentedraende beleggings soos aan die jaareinde met 100 basispunte toegeneem/
afgeneem het, sou die surplus vir die jaar met R3,2 miljoen (2014: R2,6 miljoen) toegeneem/afgeneem het.

Indien die rentekoers ten opsigte van die bankfasiliteit vir die finansiering van die Universiteit se onderskeie motorskemas 
soos aan die jaareinde met 100 basispunte gestyg/gedaal het, sou die surplus vir die jaar met R0,4 miljoen (2014: R0,4 
miljoen) afgeneem/toegeneem het.

26.3 Likiditeitsrisiko
Deursigtige likiditeitsrisikobestuur impliseer die handhawing van voldoende kontant en bemarkbare sekuriteite, asook die 
beskikbaarheid van kredietfasiliteite. Gedurende 2012 het die Beleggingskomitee van die Raad 'n bedrag van R750,0 miljoen 
van die korttermynkontantbeleggingsfondse (geldmark) na die langtermynbeleggingsfondse geskuif, wat onder meer tot 'n 
groot afname in die Universiteit se bedryfsbates bygedra het. 

Die Universiteit is in staat om langtermynbeleggings op kort kennisgewing te realiseer om moontlike likiditeitsrisiko's te dek. 
Kontantbeleggings wat R649,2 miljoen (2014: R245,0 miljoen) beloop, is ook by langtermynbeleggings ingesluit.

2015 2014

R000 R000

Bedryfsbates 943 660 808 313

Bedryfslaste 822 669 706 645

Verhouding bedryfsbates tot bedryfslaste 1,15 1,14
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26.4 Kredietrisiko
Kredietrisiko ontstaan hoofsaaklik as gevolg van uitstaande studentegelde en -lenings, handelsdebiteure en kontantmiddele. 
Die grootste komponent van uitstaande studentegelde is deur voormalige studente verskuldig. Handelsdebiteure bestaan uit 
'n groot hoeveelheid kliënte en hulle kredietwaardigheid word deurlopend deur die Universiteit geëvalueer. Kontantsurplusse 
word slegs by finansiële instellings met goeie kredietwaardigheid belê. Geen wesenlike kredietrisiko bestaan soos op 31 
Desember 2015 en soos op 31 Desember 2014 waarvoor daar nie voldoende voorsiening gemaak is nie. Handels- en ander 
debiteure word ná aftrekking van enige toelaag vir kredietverliese getoon.

26.5 Raming van billike waarde
Die billike waardes van genoteerde beleggings beskikbaar vir verkoop word op die gekwoteerde markpryse soos aan die 
jaareinde gegrond. Die gekwoteerde markprys verwys na die sluitingsprys op die laaste sakedatum voor die jaareinde. 
Die billike waardes van ongenoteerde beleggings wat nie in 'n aktiewe mark verhandel word nie, word deur middel van 
toepaslike waardasiemetodes, gegrond op marktoestande soos aan die jaareinde, bepaal. Billike waardes van die res van 
die finansiële instrumente word op grond van verdiskonteerde kontantvloeimodelle bepaal. Handels- en ander debiteure 
en -krediteure en rentedraende lenings se nominale waardes minus waardedalings en toelaes vir kredietverliese word geag 
die billike waardes daarvan te wees. Korttermynskuldinstrumente verteenwoordig skenkingsfondse waar die skenker die 
aanwending en die tydstip van aanwending kan bepaal, en word teen billike waarde gemeet.

Die Universiteit Stellenbosch pas vanaf 1 Januarie 2009 die aanpassing aan IFRS 7 toe vir finansiële instrumente wat teen 
billike waarde in die staat van finansiële posisie getoon word. Hierdie aanpassing vereis dat billikewaarde-metings volgens 
onderstaande hiërargie geopenbaar word:

Vlak 1 Gekwoteerde pryse volgens aktiewe markte vir identiese bates en laste.

Vlak 2 Ander insette as gekwoteerde pryse wat direk (pryse) of indirek (afgelei vanaf pryse) verkry word.

Vlak 3 Insette vir bates en laste wat nie op beskikbare markdata gegrond word nie.

Bates soos op 31 Desember 2015 teen billike waarde getoon:

Vlak 1 Vlak 2 Vlak 3 Totaal

R000 R000 R000 R000

Staatseffekte 682 959 - - 682 959

Aandele

 - Genoteerde aandele 5 996 293 - - 5 996 293

 - Ongenoteerde aandele -        3 555 - 3 555

Vaste deposito's 326 415 - - 326 415

Ander 674 886 - - 674 886

7 680 553 3 555 - 7 684 108

Die billike waarde van genoteerde beleggings, staatseffekte, vaste deposito's en ander beleggings word op huidige 
markpryse gegrond. Ander beleggings bestaan hoofsaaklik uit kontantinstrumente wat deel van die Universiteit se 
langtermynbeleggingspoel uitmaak. Die Universiteit bepaal die billike waarde van ongenoteerde beleggings en beleggings 
waarvoor daar nie 'n aktiewe mark is nie, deur van toepaslike waardasietegnieke gebruik te maak. Soos op 31 Desember 
2014 was staatseffekte, genoteerde aandele, vaste deposito's en ander beleggings as vlak 1 geklassifiseer en ongenoteerde 
aandele as vlak 2. 

Die billike waarde van finansiële instrumente wat nie op die sekuriteitebeurs verhandel word nie, word deur middel 
van toepaslike waardasietegnieke bepaal. Hierdie tegnieke neem hoofsaaklik beskikbare markdata in ag. Die gebruik van 
entiteitspesifieke ramings word beperk. Indien insette net uit beskikbare markdata bestaan, word die instrument op vlak 2 
getoon. Spesifieke waardasietegnieke sluit die gebruik van gekwoteerde of handelaarspryse van soortgelyke instrumente in, 
met inagneming van risikofaktore. 

Indien enige van die insette nie op beskikbare markdata gegrond word nie, word die item op vlak 3 getoon.
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26.5 Raming van billike waarde (vervolg)

Finansiële laste

Drabedrag Kontraktuele 
kontantvloei < 1 jaar 1–5 jaar > 5 jaar

R000 R000 R000 R000 R000

31 Desember 2015

Rentedraende lenings 114 965 216 071 13 300 99 951 102 814

Handels- en ander krediteure 820 236 820 236 820 236 - -

Totale finansiële laste 935 201 1 036 307 833 536 99 951 102 814

Drabedrag Kontraktuele 
kontantvloei < 1 jaar 1–5 jaar > 5 jaar

R000 R000 R000 R000 R000

31 Desember 2014

Rentedraende lenings 112 306 225 714 12 193 94 508 119 013

Handels- en ander krediteure 704 899 704 899 704 899 - -

Totale finansiële laste 817 204 930 612 717 091 94 508 119 013

26.6 Bestuur van beskikbare fondse
Die Universiteit Stellenbosch bestuur sy fondse ten einde te verseker dat hy as lopende saak sal voortbestaan. Fondse 
bestaan uit beperkte en onbeperkte fondse. Beperkte fondse bestaan uit bedryfs-, lenings-, skenkings- en vastebate-fondse 
met bepaalde voorwaardes vir aanwending. Onbeperkte fondse is daardie fondse wat die Raad diskresionêr kan aanwend.

27. PERSONEELVOORDELE

Bydraes tot die Universiteit Stellenbosch Aftredefonds (USAF)
USAF, wat op 1 November 1994 ontstaan het en deur die Wet op Pensioenfondse van 1956 (soos gewysig) beheer 
word, is 'n vastebydrae-plan vir permanente werknemers van die Universiteit. Die fonds word minstens elke drie jaar deur 
'n onafhanklike aktuaris gewaardeer. Die ledetal van USAF beloop soos op 1 Januarie 2016 altesaam 3 401 (2015: 3 265). 
Ledebydraekoerse wissel tussen 10% en 20% van pensioengewende verdienste. Die aktuaris het verklaar dat die fonds 
finansieel gesond is. Totale bydraes betaal het R175,4 miljoen (2014: R164,8 miljoen) beloop. Die mees onlangse oudit is vir 
die jaar geëindig 31 Desember 2014 gedoen en 'n ongekwalifiseerde mening is uitgespreek.

Ander voordele 
Na-aftrede mediese voordele word aan sekere afgetrede werknemers verskaf. Toegang tot hierdie voordeel word beperk 
tot werknemers wat voor 1 Junie 2002 aangestel is.

Die groeplewensversekeringskema voorsien lewensversekering by die dood van die lid. Lidmaatskap van die skema is vir alle 
permanente werknemers van die Universiteit verpligtend. 

Die verpligtings word minstens elke drie jaar deur die onafhanklike aktuaris aktuarieel bereken en op 'n jaarlikse grondslag 
hersien. ’n Volledige aktuariële waardasie is soos op 31 Desember 2015 gedoen. Die mees onlangse aktuariele waardasie is 
op 25 Januarie 2016 gedoen. Die volgende aktuariële waardasie sal nie later nie as 1 Januarie 2017 gedoen word.

.
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Die aktuariële waardasiemetode is die geprojekteerde-eenheidskrediet-metode. Die hoof aktuariële aannames is die 
volgende:

2015 2014

 Verdiskonteringskoers 10,7% 8,5%

 Mediese inflasie 10,3% 8,4%

 Groeplewensinflasiekoers 9,8% 7,9%

 Salarisinflasie 9,8% 7,9%

 Aftreeouderdom 65,0 65,0

 Verwagte gemiddelde aftreeouderdom 65,0 65,0

 Ouderdomsverskil tussen hooflid en gade: voortgesit Werklik Werklik

 Ouderdomsverskil tussen hooflid en gade: aktief 4,0 4,0

 Inkomste by aftrede 75,0% 75,0%

 Proporsie by aftrede getroud 90,0% 75,0%

 Maksimum ouderdom vir weeskindbydraes 21,0 21,0

 Voortsetting by aftrede 100,0% 100,0%

Rekonsiliasie van die drabedrag:

2015 2014

Mediese 
verpligting

Groeplewens- 
versekering Totaal Mediese 

verpligting
Groeplewens- 
versekering Totaal

R000 R000 R000 R000 R000 R000

Verpligting aan die begin van die jaar 500 358 43 184 543 542 453 092 40 171 493 263

Aanpassings in die gekonsolideerde 
inkomstestaat: 

- Huidige dienskoste 6 679 2 285 8 964 5 681 2 129 7 810

- Rentekoste 41 245 3 577 44 822 38 827 3 448 42 275

- Verwagte bydraes deur die 
werkgewer betaalbaar (28 170) (2 084) (30 254) (27 291) (2 284) (29 575)

Aanpassings in die staat van 
omvattende inkomste 6 379 (5 549) 830 30 049 (280) 29 769

526 491 41 413 567 904 500 358 43 184 543 542
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2015 2014

R000 R000

Die aktuariële verlies is aan die volgende faktore toeskryfbaar:

Verandering in die finansiële aannames 12 401 27 884

Verandering in die aktuariële grondslag (28 378) 10 726

Verandering in demografiese aannames 23 256 (8 841)

Verandering in ledetalle en –besonderhede ( 6 449) -

830 29 769

Die verpligting aan die einde van die jaar is soos volg:

Voortgesette lede 397 549 362 905

Indienslede 170 355 180 637

567 904 543 542

Die verwagte toename in die verpligting vir die volgende 12 maande vir indienslede is R35,4 miljoen (2014: R23,9 miljoen).

Langdiensvoordele 
Ná 25 jaar dienslewering kwalifiseer werknemers vir 'n geskenk met 'n waarde gelykstaande aan 50% van die werknemer se 
maandelikse salaris, met 'n minimum waarde van R400 en 'n maksimum waarde van R5 000.

Die verpligting aan die einde van die jaar is soos volg:

Aktiewe lede 3 201 3 193

3 201 3 193

Totale verpligting 571 105 546 735

Die geskiedenis van personeelvoordele is soos volg:

2015 2014 2013 2012 2011

R000 R000 R000 R000 R000

Huidige waarde van verpligting 571 105 546 735 495 756 484 332 411 181

Aktuariële (wins)/verlies as gevolg 
van ondervinding (28 378) 10 726 31 698 39 755 17 259

28. INKOMSTEBELASTING

Die Universiteit word ingevolge artikel 10(1)(cA)(i) van die Inkomstebelastingwet van normale inkomstebelasting vrygestel. 
Sommige van die filiale van die Universiteit is wel belastingpligtig. Verwys na aantekening 10.
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29. VERWANTEPARTY-TRANSAKSIES

29.1 Onderstaande instansies word geag verwante 
partye van die Universiteit te wees.
Die gekonsolideerde finansiële state soos op 31 Desember 
2015 sluit die volgende trusts en vennootskappe in:

Naam van trust: Stellenbosch Trust

Aard van aktiwiteite: Fondswerwing en belegging van 
skenkingsfondse

Lening aan trust: Nul

Naam van trust: Die Stellenbosch Ontwikkelingstrust

Aard van aktiwiteite: Belegging in eiendom vir onderrig- en 
navorsingsaktiwiteite

Lening aan trust: Nul

Naam van trust: Stellenbosch Regsfakulteit Trust

Aard van aktiwiteite: Bevoordeling van die Fakulteit 
Regsgeleerdheid, wat vir lede van die 
algemene publiek toeganklik is

Boekwaarde van belang:
- Belegging 
- Lening

R100 
Nul

Naam van vennootskap: Stellenbosch Finansieringsvennootskap

Aard van aktiwiteite: Leen van fondse ingevolge die 
vennootskapsooreenkoms

Boekwaarde van belang:
- Belegging 
- Lening

Nul 
Nul

Die Universiteit het soos op 31 Desember 2015 die 
volgende beleggings in ongenoteerde filiale gehad:

Naam van maatskappy: Unistel Eiendomme (Edms) Bpk

Aard van aktiwiteite: Dormant

Effektiewe aandelebesit: 100%

Boekwaarde van belang:
- Aandele 
- Lening

R1 000 
Nul

Naam van maatskappy: InnovUS Tegnologie Oordrag (Edms) Bpk 

Aard van aktiwiteite: Kommersialisering van 
intellektuele eiendom en bronne 
van die Universiteit Stellenbosch 
vir navorsing, opleiding en 
gemeenskapsinteraksie

Effektiewe 
aandelebesit: 100%

Boekwaarde van belang:
- Aandele 
- Lening

R1 000 
Nul

Naam van maatskappy: USB Bestuursontwikkeling Bpk

Aard van aktiwiteite: Ontwikkeling en aanbieding van 
bestuurs-ontwikkelingprogramme en 
verskaffing van konsultasiedienste

Effektiewe aandelebesit: 54,8%

Boekwaarde van belang:
- Aandele 
- Lening

R4 317 980 
Nul

InnovUS Tegnologie Oordrag (Edms) Bpk, 'n volfiliaal 
van die Universiteit, het soos op 31 Desember 2015 
die volgende beleggings in ongenoteerde filiale en 
geassosieerde maatskappye gehad:

Naam van maatskappy: Aquastel (Edms) Bpk

Aard van aktiwiteite: Ontginning van 
akwakultuurtegnologie

Effektiewe aandelebesit: 100%

Boekwaarde van belang:
- Belegging 
- Lening

R1 000 
Nul

Naam van maatskappy: Sun Media Stellenbosch (Edms) Bpk

Aard van aktiwiteite: Uitgewery en drukdienste 

Effektiewe aandelebesit: 55%

Boekwaarde van belang:
- Belegging 
- Lening

R1 000 
Nul

Naam van maatskappy: Stellenbosch Information Systems 
(Edms) Bpk

Aard van aktiwiteite: Ontwikkeling en vervaardiging van 
mikrosatelliete en satellietsubstelsels

Effektiewe aandelebesit: 26%

Boekwaarde van belang:
- Belegging 
- Lening

Nul 
Nul

Naam van maatskappy: Unistel Geneeskundige 
Laboratoriums (Edms) Bpk

Aard van aktiwiteite: Verskaffing van genetiese, 
diagnostiese en toetsingsdienste vir 
mense en diere

Effektiewe aandelebesit: 35%

Boekwaarde van belang:
- Belegging 
- Lening

R4 586 000 
Nul
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Naam van maatskappy: Unistel Tegnologie (Edms) Bpk

Aard van aktiwiteite: Ontginning van die Hysucat®- 
en Hysuwac®-handelsmerk en 
-waterfiltreerstelsel

Effektiewe aandelebesit: 100%

Boekwaarde van belang:
- Belegging 
- Lening

R1 000 
Nul

Naam van maatskappy: Stellenbosch Universiteit 
Sportprestasie-instituut (Edms) Bpk

Aard van aktiwiteite: Verskaffing van sportverwante 
dienste (kommersialisering van 
sportbates)

Effektiewe aandelebesit: 100%

Boekwaarde van belang:
- Belegging 
- Lening

R1 000 
R1 692 000

Naam van maatskappy: Stellenbosch Nanofiber Company 
(Edms) Bpk

Aard van aktiwiteite: Kommersialisering van 
nanoveseltegnologie

Effektiewe aandelebesit: 37%

Boekwaarde van belang:
- Belegging 
- Lening

Nul 
Nul

Naam van maatskappy: Stellenbosch Wind Energy 
Technologies (Edms) Bpk

Aard van aktiwiteite: Kommersialisering van 
windenergiegenereringstegnologie

Effektiewe aandelebesit: 100%

Boekwaarde van belang:
- Belegging 
- Lening

R1 000 
Nul

Naam van maatskappy: GeoSUN Africa (Edms) Bpk

Aard van aktiwiteite: Diensverskaffing aan die
sonenergiebedryf

Effektiewe aandelebesit: 25%

Boekwaarde van belang:

- Belegging 
- Lening

R417 000 
Nul

Naam van maatskappy: Launchlab (Edms) Bpk

Aard van aktiwiteite: Ondersteun entrepreneurskap 
op die kampus deur 
netwerkgeleenthede, mentorskap 
en bekostigbare huurtariewe in 'n 
entrepreneursvriendelike omgewing 

Effektiewe aandelebesit: 100%

Boekwaarde van belang:
- Belegging 
- Lening

R1 000 
Nul

Naam van maatskappy: Surfactant Medical Technology 
(Edms) Bpk

Aard van aktiwiteite: Ontwikkeling van gepantenteerde 
sintetiese longtegnologie

Effektiewe aandelebesit: 50%

Boekwaarde van belang:
- Belegging 
- Lening

R1 000 
Nul

Naam van maatskappy: Custos Media Technologies (Edms) 
Bpk

Aard van aktiwiteite: Verskaffing van digitaleregtebestuur 
op digitale materiaal met kopiereg

Effektiewe aandelebesit: 30%

Boekwaarde van belang:
- Belegging 
- Lening

R1 000 
Nul

     

Uitvoerende bestuurslede word ook geag verwante partye 
van die Universiteit te wees. Verwys na aantekening 16 vir 
'n lys van die uitvoerende bestuurslede en betalings aan 
hulle gedurende die jaar.

29.2  Transaksies met verwante partye 
Transaksies met verwante partye sluit in die betaling 
vir administratiewe dienste en finansieringskoste, asook 
beleggingsinkomste wat verdien is.

Belanghebbers het gedurende die jaar geen wesenlike 
belang gehad in enige wesenlike ooreenkoms van die 
Universiteit of enige van sy filiale wat tot 'n botsing van 
belange aanleiding kan gee nie.

Transaksies tussen die Universiteit Stellenbosch en sy filiale 
word by konsolidasie uitgeskakel.
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Die volgende verwanteparty-transaksies het tussen die Universiteit en verwante partye plaasgevind:

2015 2014

R000 R000
29.2.1 Inkomste

Vanaf filiale:

Bydraes ontvang

Dienste

Rente 

231 340

19 415

975

232 335

19 824

801

251 730 252 960

29.2.2 Uitgawes

Aan filiale:

Dienste

Rente

2 532

580

17 413

348

3 112 17 761

29.2.3 Bedrae soos aan die jaareinde uitstaande

Ontvangbaar van:

Filiale 29 307 11 597

29 307 11 597

Betaalbaar aan:

Filiale 4 912 1 289

4 912 1 289

29.2.4 Lenings aan verwante partye toegestaan

Stellenbosch Universiteit Sportprestasie-instituut (Edms) Bpk 1 692 2 732

Unistel Tegnologie (Edms) Bpk - 4 970

InnovUS Tegnologie Oordrag (Edms) Bpk - 2 323

1 692 10 025

Die lening aan Stellenbosch Universiteit Sportprestasie-instituut (Edms) Bpk dra rente wat aan die prima koers gekoppel is, 
en het vaste terugbetalingsbepalings.

Die lenings aan Unistel Tegnologie (Edms) Bpk en InnovUS Tegnologie Oordrag (Edms) Bpk dra rente wat aan die prima 
koers gekoppel is, en is volgens onderlinge ooreenkoms terugbetaalbaar.

30. VOORWAARDELIKE AANSPREEKLIKHEDE

Die Universiteit waarborg 'n persentasie van die uitstaande bedrag ten opsigte van verbandlenings van kwalifiserende 
werknemers. Die maksimum blootstelling soos aan die jaareinde beloop R135 775 (2014: R430 398).

31. VERGELYKENDE SYFERS

Die volgende aanpassing is in die huidige jaar gedoen, wat ook ‘n impak op die vergelykende syfers gehad het:

Waar die Universiteit, ingevolge IAS 18, as Agent optree, word Beurs Inkomste, en die dienoorkomstige Beurs Uitgawe, 
nie deur die Inkomstestaat verantwoord nie. Voorheen is soortgelyke transaksies as beide ’n inkomste en gepaardgaande 
uitgawe verantwoord.

Die uitwerking daarvan is soos volg:

Afname in privaat skenkings, toekennings en kontrakte 250 207

Afname in ander bedryfsuitgawes 250 207
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GLOSSARIUM

Terme en verklarings

Definisies
aangewese groepe  Mense wat bruin, swart of Indiër is (BSI).

A-gegradeerde navorsers  Navorsers wat as wêreldleiers on hul onderskeie navorsingsterreine beskou word.

eienskappe van gegradueerdes  Om volhoubare hoop in Afrika te skep, streef die Universiteit Stellenbosch daarna om 
elke gegradueerde, deur die loop van sy of haar studie, met wenslike en blywende 
karaktereienskappe toe te rus. ’n Stellenbosch gegradueerde is:

 ` ’n ondersoekende gees (aanvaar verantwoordelikheid vir ’n lewenslange leer en 
aanwending van kennis, dink krities en kreatief);

 ` ’n betrokke burger op plaaslike, streeks- en globale vlak (tree verantwoordelik 
teenoor die samelewing en omgewing op, oefen doeltreffende leierskap uit, 
neem in ’n diverse, veeltalige gemeenskap deel, skep geleenthede vir ander as ’n 
maatskaplike entrepreneur);

 ` ’n dinamiese, professionele persoon (pas kennis toe en dra dit oor, gryp 
geleenthede aan en los probleme op, is innoverend, gebruik volhoubare en 
doeltreffende tegnologie, tree eties op); en 

 ` sosiaal en intellektueel ’n goed afgeronde individu (trek voordeel uit geleenthede vir 
persoonlike groei – kultureel, intellektueel en sportlewe, soek verrykende ervarings, 
neem ingeligte en weldeurdagte besluite). 

geldstroom     Die Universiteit se finansiële kapitaal (money stream / income stream). Vier geldstrome 
word onderskei en genommer om aan te dui waar die finansiële insette vandaan kom:
 ` eerste geldstroom: die staatsubsidie;
 ` tweede geldstroom: die onderrig- en verblyfgeld van studente verhaal;
 ` derde geldstroom: dié uit (kontrak)navorsing, beleggings, kommersialisering en 

verkope verdien; en
 ` vierde geldstroom: filantropiese skenkings en bemakings.

Horizon 2020    Die Europese Unie se grootste navorsings- en innovasiebefondsingsprogram ooit met die 
oog op uitnemende wetenskap, bedryfsleierkap en die aanpak van maatskaplike uitdagings. 
Befondsing word oor ’n sewejaartydperk – van 2014 tot 2020 – aan verskeie tipes 
projekte beskikbaar gestel, gewoonlik in ’n raamwerk van drie tot vier jaar per projek.

kennis- en ander vennootskappe  Formele, institusionele vennootskappe met burgerlike gemeenskapsorganisasies, 
plaaslike regerings of munisipaliteite, die Wes-Kaapse provinsiale regering, die Wes-
Kaapse Departement van Gesondheid, die nasionale departemente van Verdediging en 
Militêre Veterane, kerke (Teologie), Elsenburg (AgriWetenskappe), ensovoorts. Hierdie 
vennootskappe word gewoonlik deur ’n formele memorandum van verstandhouding gerig.

Kuali     Kuali is ’n oopbronsagtewarepakket vir die administratiewe bestuur van 
hoëronderwysinstellings. Dit behels sagtewarestelsels vir finansiële bestuur, 
navorsingsadministrasie, studentedienste, biblioteekbestuur, bedryfskontinuïteit en 
werksvloei. (www.kuali.org)
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nagraadse baccalaureusgrade  Baccalaureusgrade wat as tweede, gevorderde baccalaureus geneem kan word, 
byvoorbeeld BPhil en die twee- of driejarige LLB-graad. HonsB-grade is hierby uitgesluit.

omgekeerde klaskamer   Die omgekeerde klaskamer is ’n pedagogiese model waarin die tipiese lesing- en 
huiswerkelemente van ’n kursus omgeswaai word. Die term word algemeen gebruik om 
amper enige klasstruktuur te beskryf waar opgeneemde lesings voor klas as huiswerk 
gekyk word, opgevolg deur oefeninge in die klas. (Educause, February 2012)

parallelmediumonderrig   Onderrig word in aparte klasse in Afrikaans en in Engels aangebied. Modules wat so 
aangebied word, word met ’n A & E-spesifikasie in die Universiteit se Jaarboek aangedui.

program      ’n Kombinasie van modules waaruit ’n leerplan (kurrikulum) vir ’n graadkwalifikasie 
saamgestel word, byvoorbeeld BA, BEd, BIng, BRek, BSc. Ook bekend as leerprogram 
of studieprogram. Daar word onderskei tussen voorgraadse programme – die eerste 
universiteitskwalifikasie in ’n spesifieke rigting – en nagraadse programme – programme 
wat volg op die eerste kwalifikasie, byvoorbeeld nagraadse diploma-, honneurs-, 
magister- en doktorsgraadprogramme. Ons onderskei ook tussen ’n graadprogram, 
diplomaprogram en sertifikaatprogram.

samelewingsgerigte vakkundigheid   ’n Wetenskaplike en samelewingsbenadering tot sosiale impak waardeur kapasiteit 
gebou word deur middel van transdissiplinêre samewerkende metodologieë.

taalspesifikasie    Al die modules in die Universiteit se Jaarboek is gemerk met ’n taalspesifikasie volgens 
die Universiteit se Taalbeleid en -plan. 
Nadere besonderhede hieroor by www.sun.ac.za/taal

Taalspesifikasie Kenmerke

A-spesifikasie

(Hoofsaaklik Afrikaans as 
onderrigmedium)

- Die onderrig is hoofsaaklik in Afrikaans.

- Die onderrig- en leermateriaal (handboeke uitgesluit) is sover moontlik in Afrikaans en Engels. 

T-spesifikasie

(Tweetalige klasse: 50% 
Afrikaans en 50% Engels)

- Die onderrig is ten minste 50% van die tyd in Afrikaans. Ook dubbelmediumonderrig genoem.

- Die onderrig- en leermateriaal (handboeke uitgesluit) is sover moontlik in Afrikaans en Engels.

E-spesifikasie

(Engels as onderrigmedium)

- Die onderrig is hoofsaaklik in Engels.

- Die onderrig-leermateriaal (handboeke uitgesluit) is sover moontlik in Engels en Afrikaans. 

A&E-spesifikasie

(Afsonderlike ‘strome’ in 
Afrikaans en Engels)

-  Dit kan beteken dat daar aparte klasse is wat volledig in Afrikaans en volledig in Engels aangebied 
word. Ook parallelmediumonderrig genoem.

A+i

E+i

Afrikaanse klasse word intyds na Engels getolk en Engelse klasse na Afrikaans. Kyk “tolking”.

tolking Onderrig word in óf Afrikaans óf Engels aangebied en ’n tolk sal dan die les na die ander 
taal fluistertolk. Die tolk gebruik ’n kop- of handmikrofoon en die student hoor die lesing 
deur oorfone.

gemengde leer Modules word aangebied deur middel van tradisionele lesings én informasie- en 
kommunikasietegnologie. Kyk ook tegnologieplatforn. Gemengde leer verhoog die 
interaksie tussen studente en tussen personeel en studenter, en verbeter ook toegang 
tot hulpbronne.

Tegnologie-innovasieagentskap TIA is ’n nasionale openbare entiteit wat deur die Departement van Wetenskap 
en Tegnologie gefinansier word om die innovasiegaping tussen die navorsing en 
ontwikkeling van hoëronderwysinstellings, wetenskapsrade, openbare entiteite en privaar 
sektor, en kommersialisering te oorbrug.
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Visie 2030 Die Universiteit, as ’n 21ste-eeuse instelling, speel ’n leidende rol in die skep van ’n 
gevorderde samelewing. Inklusiwiteit konsentreer op individue se talente en bydraes; 
innovasie handel oor die noodsaak om veral die uitdagings van ’n meer volhoubare 
toekoms kreatief die hoof te bied; studente en akademici wy hul energie aan die 
skep van die toekoms deur waagmoedige pogings om hedendaagse probleme en 
kwessies daadwerklik te hanteer; ontdekking geskied deurdat teorie en praktyk in die 
opvoedingsproses verweef word, en die Stellenbosch-ervaring lewer denkleiers op wat 
groter insig het in wêreldkwessies, hul kreatiewe vermoëns innoverend ontsluit om 
probleme op te los, en sinvol optree om die samelewing deur kennis te dien.  
Dít alles gebeur binne die konteks van die transformasie van die US om toekomsfiks  
en wêreldwyd mededingend te wees. (US Institusionele Voorneme en Strategie 
2013–2018: 17)
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Afkortings

BA Baccalaureus in die Lettere en Wysbegeerte

BBSEB Breëbasis swart ekonomiese bemagtiging

BEd Baccalaureus in die Opvoedkunde

BIng Baccalaureus in die Ingenieurswese

BSc Baccalaureus in die Natuurwetenskappe

BSI bruin, swart en Indiër

EBW Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

CREST Centre for Research on Evaluation, Science and Technology

DHOO Departement van Hoër Onderwys en Opleiding

DWT/NNS  Departement van Wetenskap en Tegnologie / Nasionale 
Navorsingstigting Sentrum van Uitnemendheid

ECSA Ingenieursraad van Suid-Afrika

FGGW Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe

FP7  7th Framework Programme for Research and Technological 
Development

FVZS  Frederick van Zyl Slabbert Instituut vir 
Studenteleierskapsontwikkeling

HELTASA Higher Education Learning & Teaching Association of Southern Africa

HEMIS Higher Education Information Management System

HonsBSc Honneurs-baccalaureus in die Natuurwetenskappe

IF Institusionele Forum

IKT informasie- en kommunikasietegnologie

IMK Institusionele MIV-kantoor

<IR> Integrated reporting / Geïntegreerde verslaggewing

IVS  Universiteit Stellenbosch Institusionele Voorneme en Strategie 
2013–2018

KGD Kampusgesondheidsdiens

KKHO Kaapse Konsortium vir Hoër Onderwys

KLO Komitee vir Leer en Onderrig

KSUT  Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie 

LLL Luister-, Leer- en Leefhuise

NNS Nasionale Navorsingstigting

NSFAS National Student Financial Aid Scheme

ORK  Oudit- en Risikokomitee van die Raad

nGap New Generation of Academics programme

PhD Doktor in die Wysbegeerte 

PSO Privaatstudenteorganisasie

RBS Rektor se Bestuurspan

SARChI South African Research Chairs Initiative

SBA strategiese bestuursaanwyser

SR Studenteraad

THRIP Technology and Human Resources for Industry Programme

TIA Tegnologie-innovasie-agentskap

USB-BO USB Bestuursontwikkeling

UWK Universiteit van Wes-Kaapland  

WNNR Wetenskaplike en Nywerheidnavorsingsraad
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