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U n i v e r s i t e i t  S t e l l e n b o s c h  v e r a n d e r 
l e w e n s  d e u r  s y  H O O P  P r o j e k  s e 

w e t e n s k a p - v i r - d i e - s a m e l e w i n g -
b e n a d e r i n g .  D i e  i S h a c k  w a a r i n 

T h i n a t i  M a n x i w a  m e t  h a a r  m a  e n 
t w e e  b r o e r s  i n  E n k a n i n i  w o o n ,  i s  ’ n 

s k i t t e r e n d e  v o o r b e e l d .  N a g r a a d s e 
s t u d e n t e  h e t  m e t  d i e  i n w o n e r s 

v a n  ’ n  i n f o r m e l e  n e d e r s e t t i n g  i n 
S t e l l e n b o s c h  s a a m g e w e r k  o m  ’ n 

p r o t o t i p e  e k o v r i e n d e l i k e  w o n i n g , 
o f t e w e l  i S h a c k ,  t e  s k e p .  E e n  v a n 
s y  k e n m e r k e  i s  ’ n  s o n p a n e e l  v i r 
b a s i e s e  e l e k t r i s i t e i t s b e h o e f t e s . 

S t e l l e n b o s c h  e n  o m s t r e k e  i s  d i e 
U n i v e r s i t e i t  s e  l a b o r a t o r i u m :  w a t 
o n s  h i e r  o n t w i k k e l ,  k a n  e l d e r s  i n 

A f r i k a  t o e g e p a s  w o r d . 
( w w w . d i e h o o p p r o j e k . c o . z a / t s a m a )
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D
it is kommerwekkend, maar ongelukkig waar. Afrika 
se kinders verdien beter. Te veel kinders sterf te 
jonk. Dié wat so gelukkig is om hul geboorte te 

oorleef, sal uitdagings soos wanvoeding, waterskaarste 
en dakloosheid moet oorkom, en waarskynlik hul ouers, 
broers en susters op ’n jong ouderdom aan siekte of 
burgeroorlog verloor. Die meeste kinders wat oorleef, sal 
nie voldoende onderrig ontvang om ’n goeie inkomste te 
verseker nie. Die parallelle in ons eie land is baie duidelik.

’n Afrika-pessimis is ek beslis nie. Ek glo vas dat slegs 
Afrika sy eie vooruitgang kan bewerkstellig. Die kriteria 
vir suksesvolle ekonomiese beleid behoort beter 
gesondheidsorg en opvoeding te wees, asook werkskepping 
en veral landbouproduksie. Die grootste meerderheid van 
Afrikane werk in die landbousektor en daarom staan dit 
sentraal tot die ekonomiese herlewing.

Politici, ekonome en sosiaalwetenskaplikes is dit eens dat 
wennasies floreer danksy ’n gesonde ekonomiese beleid 
wat ’n vryemarkstelsel aanmoedig, en die bevordering van 
’n inligtings- of kennisekonomie. Die demokrasie verg ’n 
vryemarkstelsel. 

Hierdie smeltkroes van uitdagings skep die konteks waaruit 
die Universiteit Stellenbosch se HOOP Projek (www.

Dr Johann Rupert
Kanselier

In sy boek, Africa in Chaos, skets prof George Ayittey, Ghanees-gebore ekonoom, akademikus en 
president van die Free Africa Foundation die volgende prentjie van Afrika: 

Despite Africa’s vast natural resources, its people remain in the deadly grip of poverty, squalor and 
destitution whilst buffeted by environmental degradation and brutal tyranny. Both external and internal 
factors can be blamed. Amongst the external factors are the legacies of colonialism, the lingering 
effects of the slave trade, Western imperialism and the pernicious international economic system. 
The internal factors include bad leadership, corruption, economic mismanagement, political tyranny, 
senseless civil wars, military vandalism, exploitation and the oppression of the peasant majority, 
denial of civil liberties and capital flight amongst others. Whilst both external and internal factors had 
played some role, the preponderance of the internal factors is evident. In fact, a new generation of 
angry Africans subscribe to the internalist school of thought. They lay greater emphasis on the internal 
causes and therefore advocate internal, that is African, solutions.

diehoopprojek.co.za) ontwikkel is. Die ongeveer dertig 
akademiese inisiatiewe voortspruitend uit die HOOP 
Projek is daarop ingestel om onder meer ongeletterdheid, 
armoede, sosiaal-politiese onverdraagsaamheid, swak 
gesondheidsorg, voedseltekorte, onoordeelkundige 
grondhervorming, vaardigheidstekorte, die diaspora van 
kundiges uit Afrika, miskenning van die reg en burgerlike 
vryhede, onvolhoubare omgewingspraktyke en politieke 
onstabiliteit te help bekamp. 

Dit is vir my insiggewend hoe die HOOP Projek 
die kernaktiwiteite – onderrig, navorsing en 
gemeenskapsinteraksie – versterk, maar terselfdertyd ook 
die relevansie van die instelling se werk vir die samelewing 
beduidend verhoog. Sonder om ontrou te wees aan sy 
primêre bestaansdoel, is die Universiteit Stellenbosch besig 
om ’n verskil te maak deur sy akademiese kundigheid in 
te span om volhoubare oplossings vir Afrika uit Afrika te 
vind. Dit is sekerlik ’n voorbeeld wat deur die verskillende 
vlakke van die openbare sektor, die privaat sektor en die 
burgerlike samelewing nagevolg kan word, en ’n inisiatief 
wat ons as sakesektor behoort te ondersteun in die belang 
van Afrika se kinders. 

BOODSKAP 
van die Kanselier

Dit is vir my insiggewend hoe die HOOP Projek die kernaktiwiteite 
– onderrig, navorsing en gemeenskapsinteraksie – versterk ...



BESTUURSPAN  
van die Rektor (2011)

Ondersteunende personeel

Rektor en 
Visekanselier:    

Prof Russel Botman

Viserektor  
(Onderrig):    

Prof Magda Fourie-Malherbe

Viserektor  
(Navorsing):   

Prof Arnold van Zyl

Viserektor 
(Gemeenskapsinter- 
aksie en Personeel):   

Prof Julian Smith

Uitvoerende Direkteur:  
Bedryf en Finansies:  

Prof Leopoldt van Huyssteen

By Universiteit Stellenbosch beskou ons onsself as ware bouers 
van hoop op die Afrika-kontinent.

Hoofdirekteur: 
Strategiese 
Inisiatiewe 

en Menslike 
Hulpbronne: 

Prof Tobie de Coning

Senior Direkteur: 
Kommunikasie en 

Skakeling:  
Mnr Mohamed Shaikh

Direkteur:  
Projekte:  

Dr Barbara Pool

Registrateur:   
Mnr Johann Aspeling

Studentedekaan:  
Dr Llewellyn MacMaster

6



7

DIE UNIVERSITEITSRAAD    
soos op 7 Mei 2012
Rektor en Visekanselier
Prof HR Botman, BA, LisTeol, MTh, DTh (UWK)  
(01.03.2012–28.02.2017)

Viserektor (Gemeenskapsinteraksie en Personeel)
Prof JF Smith, MA, SOD, DLitt (UWK)  (01.03.2010–28.02.2015)

Viserektor (Onderrig) 
Prof M Fourie-Malherbe, BA, MEd, PhD, HOD (UOVS)  
(01.10.2007–01.02.2012)

Prof WL van der Merwe, MB,ChB, MMed, MD (Stell), LKN (SA)  
(Waarnemend vanaf 01.02.2012)

Viserektor (Navorsing)
Prof A van Zyl, MSc (Ing), PhD (Ing) (Kaapstad)  
(01.04.2008–01.02.2012)

Prof DE Rawlings, HonsBSc, PhD (Rhodes)  
(Waarnemend vanaf 01.02.2012)

Uitvoerende Direkteur: Bedryf en Finansies
Prof L van Huyssteen, MScAgric, PhD (Agric) (Stell)   
(01.08.2011–01.03.2013)

Deur die Permanente Akademiese Personeel  
(nie-Senaatslede) benoem
Prof SS du Plessis, MSc, MBA, PhD (Stell) (01.10.2011–30.09.2013)

Deur die Permanente Nieakademiese Personeel benoem
Me JE Wiese, BA (UOVS), HonsBA, SOD (Stell) (06.04.2010–05.04.2012)

Deur die Institusionele Forum benoem
Dr S Thom, BAHons, HOD, NDBF, MA, DLitt (Stell), CFP  
(21.02.2011–31.08.2011) (Vakant vanaf 01.09.2011)

Deur die Minister van Hoër Onderwys en Opleiding benoem
Mnr FE Groepe, HonsBComm, MBA (Stell), NDBR (Kaapstad), AGBR  
(14.06.2010–13.06.2014)

Prof A Keet, MEd (UWK), PhD (UP)  (01.12.2010–30.11.2014)

Me TS Lingela, BA (Fort Hare), BEd (Rhodes), MEd (UDW, VSA)   
(01.12.2008–30.11.2012)

Prof PG Maré, HonsBA (UN), HonsBA (Witw), PhD (UN)    
(14.06.2010–13.06.2014)

Deur die Konvokasie benoem
Dr JP Bekker, HonsBA (Stell), LLB (Witw), MBA (Columbia, VSA), DComm hc 
(Stell)  (02.04.2012–01.01.2016)

Prof WAM Carstens, HonsBA, MA, DLitt (Stell)    
(02.04.2010–01.04.2014)

Prof DP du Plessis, BSc (UK), MBA (cum laude), DBA (Stell)   
(02.04.2012–01.04.2016)

Dr GC du Toit, MB,ChB, MMed, LKOG (SA), Subspesialis Ginekologiese 
Onkologie (RGSA)  (02.04.2010–01.04.2014)

Adv JC Heunis, BA Regte, LLB (Stell), LLM, LLD (RAU), SC 
(02.04.2010–01.04.2014)

Dr R Kadalie, BBibl (UWK), HonsBA Antropologie (UWK), MA (ISS, Den 
Haag, Nederland), DPhil hc (Uppsala, Swede), DLitt hc (UWK), DPhil hc (Stell)  
(02.04.2010–01.04.2014) (Bedank op 12.09.2011)

Mnr PJ le Roux, BComm, HonsBComm (Stell) (02.04.2012–01.04.2016)

Dr DA Scholtz, MTh (Stell), MDiv (Pret), Drs Phil (Leiden, Nederland), DTh 
(Stell), PhD (PU vir CHO) (02.04.2008–01.04.2012)

Deur die Senaat benoem
Prof NN Koopman, BA, MTh, DTh (UWK) (01.01.2012–31.12.2013)
Prof GF Lubbe, BA, LLB (Stell), LLM (Yale) (01.01.2012–31.12.2013)
Prof A Schoonwinkel, PrIng, MIng (Stell), MBA (Kaapstad), PhD (Stanford) 
(01.01.2012–31.12.2013)
Prof  WL van der Merwe, MB,ChB, MMed (Stell), LKN (SA), MD (Stell)
(01.01.2010–31.12.2011)

Deur die Munisipaliteitsraad benoem
Mnr JIK Gagiano, HonsBA (Fil), HonsBA (Pol Wet) (Stell)  
(13.04.2010–31.03.2012)

Adv WJ Pretorius, BComm (Stell), LLB (Pret), LLM (Universiteit van 
Amsterdam), HonsBComm (FAPM) (cum laude) (Kaapstad)   

(01.04.2012–12.04.2016)

Deur die Donateurs benoem
Dr PF de V Clüver, MB,ChB (Stell), MD (Göttingen, Duitsland), PhD (Stell), 
ChM (Kaapstad), PhD (Agric) hc (Stell)  (02.04.2008–01.04.2012) (Voorsitter 
tot 01.04.2012)

Mnr JJ Durand, HonsBRek, MPhil (Oxon), GR (SA)  (02.04.2012– 
01.01.2016)

Mnr GM Steyn, BA Regte, LLB (Stell)  (02.04.2010–01.04.2014) (Voorsitter 
vanaf 02.04.2012)

Prof PW van der Walt, BScBIng, MIng, PhD (Stell)

(02.04.2010– 01.04.2014)

Deur die Sakesektor in die Stellenbosch-distrik benoem
Me ME Moolman, MSc (Stell), Dipl Datametrie (Unisa), MBA (Stell)

(01.10.2007–30.09.2011)

Deur die Wes-Kaapse Provinsiale Regering benoem
Mnr AP van der Westhuizen, BComm, HOD, MEd (Stell)  

(01.05.2010–31.07.2014)

Deur Verteenwoordigende Liggame van die Burgerlike 

Samelewing benoem
Me E le Roux, BMaatskW (UOVS), MMaatsk Werk (Stell)    
(01.05.2010–30.04.2014)
Mnr J van der Westhuizen, BComm, HOD (UPE), HonsBEd (Unisa)   
(01.05.2010–31.07.2014)

Deur die Studenteraad benoem
Me A Botha  (01.09.2011–31.08.2012)
Mnr N de Kock, HonsBSc, NOS (cum laude)  (01.09.2011–31.08.2012)
Mnr KS de Villiers  (01.09.2010–31.08.2011)

Mnr JC Greyling  (01.09.2010–31.08.2011)

Die volgende nie-Raadslede is deur die Raad benoem as 

Addisionele Lede in die Oudit- en Risikokomitee
Mnr JP Bester, HonsBComm (Rek) (Stell), HonsBComm (Bestuursrek), 
HonsBComm (Inligtingstelsels) (Kaapstad), GR (SA)
Prof CJ van Schalkwyk, HonsBRek, MComm (Stell), GR (SA)

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

Die volgende nie-Raadslede is deur die Raad benoem as 

Lede in die Beleggingskomitee
Mnr GT Ferreira, , BComm, HonsBB en A, MBA (Stell)

Mnr JF Mouton, HonsBComm, STR (Stell)

Mnr PG Steyn, BComm, LLB (Stell)

Mnr MH Visser, HonsBComm (Stell), GR (SA)

Dr GS van Niekerk, HonsBComm, HonsBB en A (Stell), MA (North-Western, 

VSA), AMP (Harvard, VSA), DPhil hc (Unitra)  (Ondervoorsitter)

Lede van die Uitvoerende Komitee van die Raad

Lede van die Oudit- en Risikokomitee van die Raad

Lede van die Menslikehulpbron-komitee van die Raad

Lede van die Beleggingskomitee van die Raad
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Die sistematiese oorgang van die Strategiese 
Raamwerk na Visie 2012, die Oorhoofse Strategiese 
Plan (hernoem HOOP Projek) en die Institusionele 

Plan is aanduidend van die Universiteitsbestuur se 
gefokusde aandag op die instelling se strategiese 
posisionering. Deur al die aanpassings het die Strategiese 
Raamwerk die fondament gebly, maar danksy visionêre 
strategiese denke en noukeurige beplanning word dit 
genuanseerd behou om met veranderende realiteite in die 
hoëronderwyssektor en met landsdoelwitte tred te hou.

’n Hoë premie is gestel op goeie korporatiewe bestuur. 
Die bywoning van Raadsvergaderings (kyk “Bywoning 
van vergaderings” op die volgende bladsy) en van 
spesiale Raadsgesprekke was buitengewoon goed en dit 
het bygedra tot goeie vergaderings omdat Raadslede 
deurgaans betrokke en goed ingelig was. ’n Raadskalender 
is ingestel met die oog daarop om ruim vooraf te beplan 
vir die behoorlike bespreking van die kernbesigheid van 
die Universiteit. Die Raad is deurgaans bedien met goeie 
verslae vanaf Raadskomitees, die Institusionele Forum, die 
Bestuur en die Senaat. Verder is die funksionering van die 
Raad getoets aan die hand van ’n volledige Raadsevaluasie 
met die oog daarop om in die leemtes te voorsien en om 
’n meer effektiewe Raad daar te stel. 

’n Aantal belangrike sake wat prominente aandag in die 
Raad geniet het, was onder andere:
• Die koppeling van die meerjarige studente-inskrywings-

beplanning met die inkomste-, uitgawe- en 
kapitaalbeplanning. Die Universiteit beplan vir matige 
groei in die voorgraadse studentetal, met groter groei 
by Ingenieurswese, Gesondheidswetenskappe en 
Opvoedkunde en vir sterker groei in die getal nagraadse 
studente.

• Die Sentrum vir Studentegemeenskappe (SSG) se 
vordering met die kluster-inisiatief waardeur sowel 
koshuis- as privaat studente toenemend geïntegreer word 
in studentegemeenskappe in die buite-klas-omgewing. 
Terselfdertyd word die studente se buite-klas-belewenis 
toenemend met die in-klas-ervaring geïntegreer.

Die verslagjaar was ’n jaar waarin die grondslag vir stabiele vooruitgang gelê is. Oor die afgelope  
10 jaar het die Universiteit Stellenbosch sy aktiwiteite gerig volgens die Raamwerk soos uiteengesit 
in ’n Strategiese Raamwerk vir die eeuwisseling en daarná wat in 2000 deur die Raad goedgekeur 
is. Hieruit het Visie 2012 ontwikkel, en in 2008 – ’n jaar na die aanstelling van prof Russel Botman as 
Rektor en Visekanselier – het die Raad die Oorhoofse Strategiese Plan (OSP) aanvaar. Met die oog 
op die tydperk ná 2012, en dus prof Botman se tweede ampstermyn, het hy en sy Bestuurspan in 2011 
’n bestekopname gemaak van strategiese prioriteite wat in die Institusionele Plan 2012–2016, met 
duidelike bestuursaanwysers en institusionele doelwitte, opgeneem is. Die Universiteitsraad het die 
Institusionele Plan in November 2011 goedgekeur. 

• Die suksesvolle voorlegging van nuwe aansoeke 
vir Europese Unie-befondsing – ’n mededingende 
befondsingsprogram wat sterk internasionale 
navorsingsvennootskappe vereis. Hiermee is die aantal 
suksesvolle aansoeke opgestoot tot altesaam 27, wat ’n 
algehele toekenninginkomste van ongeveer €5,3 miljoen 
verteenwoordig.

Waar ek nou ook aan die einde van my ampstermyn as 
Raadsvoorsitter gekom het, wil ek erkenning gee aan die 
Universiteitsbestuur wat die instelling oor die afgelope 
jare berekend weggestuur het van negatiewe historiese 
persepsies en die Universiteit nasionaal en internasionaal 
meer sigbaar gemaak het. Danksy uitnemende akademiese 
en navorsingsprestasies, en groter sigbaarheid, het die 
Universiteit hom in 2011 vir die eerste keer in rekordtyd 
op drie wêreldranglyste bevind: die QS World University-
ranglys; die Times Higher Education World University-ranglys 
en die Universiteit van Leiden se rangorde van die beste 
500 navorsingsuniversiteite wêreldwyd.

Ek bedank graag alle Raadslede met wie ek die voorreg 
gehad het om my dienstermyn te deel vir hulle passie 
en toewyding aan die belange van die Universiteit, hul 
entoesiastiese deelname aan besprekings en hul diens op 
Raadskomitees. Die Raad het ook groot waardering vir 
personeel, akademies en nieakademies, en vir studente wat 
almal doelbewus saamgewerk het om die Universiteit uit 
te bou. My opvolger, mnr George Steyn, huidige Raadslede 
en nuwe Raadslede wat in 2012 diens aanvaar, wens ek 
alle voorspoed toe. Aan prof Botman en sy Bestuurspan, 
wil ek my waardering vir hul ondersteuning gedurende 
my termyn oordra. Met die planne vir 2012–2016 sal 
die Universiteit weer eens illustreer hoe aanpasbaar en 
relevant die instelling in ’n veranderende omgewing kan bly. 
Ook daarmee wens ek die Universiteit Stellenbosch alle 
sukses toe. 

VERSLAG VAN DIE 
VOORSITTER  

van die Universiteitsraad
Dr Paul F de V Clüver

Voorsitter van die Universiteitsraad

Dr Paul F de V Clüver
Voorsitter van die Universiteitsraad
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Bywoning van vergaderings

RAADSVERGADERINGS

Die Universiteitsraad het in 2011 uit 30 lede bestaan: vier was uitvoerende lede; 14 was onafhanklike, nie-uitvoerende 
lede, vyf was werknemers van die Universiteit; vyf is deur die regering aangewys en twee is deur die studente 
aangewys. (Kyk bladsy 7 vir Raadslede.)

Die Raad het vier maal gedurende die verslagjaar amptelike vergaderings gehou. Die Universiteit rapporteer met 
trots dat die gemiddelde bywoningskoers van vergaderings 90% was. Die laagste bywoningskoers was 87%.

KOMITEES VAN DIE RAAD

Die Raad het agt komitees wat met verskillende intervalle vergader – sommiges vergader voor elke 
Raadsvergadering, terwyl ander vergader soos wat die behoefte ontstaan.

Die belangrikste komitee is die Uitvoerende Komitee van die Raad. Hierdie komitee, bestaande uit sewe lede in 2011, 
het vier maal in die verslagjaar vergader. Daar is geen sake hangend op die agenda van die komitee nie. Hangende 
sake op die agendas van ander komitees wat via die Uitvoerende Komitee aan die Raad rapporteer, sal uiteindelik op 
die agenda van die Uitvoerende Komitee verskyn – wat dan daardie sake sal hanteer.

Vergaderings van die Uitvoerende Komitee is soos volg bygewoon:

April:  7 lede teenwoordig
Mei:  7 lede teenwoordig
Augustus: 6 lede teenwoordig
November: 5 lede teenwoordig

Die gemiddelde bywoningskoers van die Uitvoerende Komitee vir 2011 was 90%. In die geheel gesien, is die 
vergaderings van Raadskomitees goed bygewoon. Die komitees se gemiddelde bywoningskoers was 88%.
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1. Leersentrum en Carnegie Navorsingsruimte
Die Leersentrum en die Carnegie Navorsingsruimte is twee 
ultramoderne, interaktiewe leerruimtes wat in 2011 in die Universiteit 
se sentrale biblioteek, die JS Gericke Biblioteek, geopen is om 
studentesukses en akademiese uitnemendheid te bevorder.

Die Leersentrum is deur aansienlike finansiering uit die HOOP 
Projek tot stand gebring om die studente se sukseskoers te verhoog, 
in die besonder dié van studente uit voorheen agtergestelde 
gemeenskappe. Dit verskaf ’n geïntegreerde biblioteekdiens en beskik 
oor 116 rekenaarwerkstasies vanwaar geregistreerde voorgraadse 
studente optimale toegang het tot gebruikersagteware, die Internet 
en databasisse waarop die biblioteek ingeteken is, asook die biblioteek 
se versamelings in gedrukte en elektroniese formaat. Daar is ook 
skootrekenaarruimtes, skandeerders en drukkers. Die Leersentrum 
bied verder ’n kreatiewe en innoverende omgewing waarin studente 
kennis en vaardighede op proaktiewe en interaktiewe maniere aanleer. 

Die Carnegie Navorsingsruimte, ’n fasiliteit befonds uit die HOOP 
Projek en deur buitevennootskappe, is daarop gemik om die 
Universiteit se navorsingsgerigtheid verder te verstewig. Dit dra tot 
die Universiteit se nagraadse deursetkoerse en navorsingsuitsette 
by deur ’n omgewing te verskaf wat bevorderlik is vir intydse 
navorsingsprojekte met internasionale vennote, vir gespreksvoering oor 
navorsing en vir gesamentlike navorsingspublikasies.
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Wat is ons siening van ’n 21ste-eeuse universiteit? 
En hoe hou so ’n universiteit verband met die 
verwesenliking van die gemaakte belofte? Dit is 

’n instansie wat:
• hom toespits op tegnologies gevorderde onderrig en 

leer, en op innoverende navorsing; 
• doelgerig werk aan die ontwikkeling van ’n nuwe 

generasie akademici wat bekwaam is om die uitdagings 
van die kennis-ekonomie die hoof te bied;

• erns maak met die aanwending van die wetenskap om 
volhoubare oplossings te vind vir sekere van die grootste 
uitdagings op die vasteland; en 

• hom al hoe meer rig op gemeenskapsinteraksie waarin 
gemeenskappe ontwikkel word met behulp van 
stewig gevestigde akademiese en navorsingsinsigte en 
-vaardighede. 

Die Universiteit Stellenbosch (US) het hom oor die jare 
onderskei as ’n akademiese instansie van formaat en ’n leier 
op die gebied van navorsing. Ten spyte van sy uitmuntende 
slaagsyfer, die groot vraag na sy graduandi in die mark 
en sy navorsingsreputasie internasionaal, het die US ’n 
gebrek aan teenwoordigheid (én geloofwaardigheid) in 
sy nietradisionele teikenmarkte beleef – iets wat kwalik 
daartoe kon dien om hom in die openbare domein as 
nasionale bate te projekteer. Vir die meeste Suid-Afrikaners 
was die suksesse van die Universiteit onbeduidend in dié 
opsig dat hulle die wetenskapsimpak nie in hul onmiddellike 
omgewings en leefruimtes kon sien of ervaar nie – vandaar 
die Universiteit se gebrek aan beduidendheid in groot dele 
van ons eie streek en ons land.

Eweneens kon die Universiteit, ondanks sy bewese 
navorsingsrekord en ondanks sy sterk vennote 
internasionaal in sowel onderrig as navorsing, voor 2011 
nog nie daarin slaag om hom te laat geld op die erkende 
internasionale rangordelyste van top-universiteite nie. 
Daar word tans internasionaal intens gedebatteer oor die 
grondigheid en nut van sodanige ranglyste; die kriteria en 
metodes van assessering word bevraagteken; en party 
navorsingskundiges heg min wetenskaplike waarde aan 
sodanige lyste. In die openbare domein, daarenteen, staan 
die saak anders: universiteite wêreldwyd beskou dié lyste 

Die kernbedrywighede van die Universiteit in 2011 was in hoofsaak gemik op die verwesenliking van 
die belofte wat ek in my inhuldigingsrede op 11 April 2007 aan die Universiteitsgemeenskap en ons 
land gemaak het: om die Universiteit vooruit te neem van sukses na beduidendheid. Dié verslag, wat 
juis handel oor die laaste jaar van my huidige termyn, bied ’n geleentheid om ons kernbedrywighede 
te meet, nie net aan hierdie belofte nie, maar ook aan ons posisionering as ’n 21ste-eeuse 
universiteit wat die pas aangee as akademiese en navorsingsleier op die Afrika-vasteland en wie se 
gemeenskapsbetrokkenheid gekenmerk word deur mense-ontwikkeling. 

as ’n erkenning van hoë gehalte by die navorsingswerk van 
hoëronderwys- en navorsingsinstansies, en studente slaan al 
hoe meer ag op dié lyste wanneer hulle moet besluit oor 
hul voorkeur-instansie vir verdere studie.

STREWE NA BEDUIDENDHEID

Van die strewe na beduidendheid het ons direk en indirek 
op verskillende maniere werk gemaak:

1. Voortsetting van die Visie en Missie soos gestel in die 
rigtinggewende dokument ’n Strategiese Raamwerk vir 
die eeuwisseling en daarná (20 Maart 2000)

 Na die Raad die gekonsolideerde Visie 2012 bekragtig 
het, het hy geoordeel dat die Strategiese Raamwerk 
origens gehandhaaf moet word. Nie alleen het die 
Raamwerk ’n natuurlike voortsetting van ons huidige 
oprattingsfase help fasiliteer nie; dit dien ook as die 
grondslag vir die bestuursaksies vir die volgende vyf 
jaar. Die sakeplanne van die onderskeie omgewings 
stel duidelike bestuursdoelwitte en -aanwysers wat die 
akademiese suksesse en beduidendheidstrewe rig. Dit 
is juis die Raamwerk wat ons in 2011 in staat gestel 
het om aan die hand van die individuele sakeplanne ’n 
omvattende Institusionele Plan vir die tydperk 2012–
2016 tot stand te bring. Sentraal in hierdie Institusionele 
Plan is die Universiteit se HOOP Projek met sy 
drieledige bestuursaksies:
• HOOP as ’n stel geïntegreerde inisiatiewe (bestuur 

deur die dekane en omgewingshoofde);
• Wetenskapsbeoefening vir HOOP in en uit Afrika 

(bestuur deur die viserektors binne die raamwerk 
van die US se eiesoortige akademiese beplanning 
en bewese sterkpunte); en

• HOOP as ’n toegespitste internasionale veldtog 
(bestuur deur die Rektor).

2. Die HOOP Projek: ’n klompie vroeë suksesse

 Danksy ’n klem op funksionele akademiese aanpassings 
(gegrond op ’n diepgaande introspeksie oor die 
Universiteit se rol en bydrae in ’n veranderende 
politieke milieu), en danksy doelgerigte aandag aan 
regstelling in die aanvangsjare van die 21ste eeu, kon 

VERSLAG  
VAN DIE REKTOR   
en Visekanselier

Prof HR Botman
Rektor en Visekanselier
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die akademiese gemeenskap oor die afgelope paar 
jaar die Universiteit se beduidendheid en relevansie 
in omliggende gemeenskappe en die groter streek 
opmerklik uitbou. 

 Die HOOP Projek (www.diehoopprojek.co.za), met 
sy fokus op die aanwending van die wetenskap om 
blywende oplossings vir uitdagings in ons samelewing 
te vind, het in vele opsigte die Universiteit en sy 
kundigheidsbasis na gemeenskappe toe geneem; 
dit het wesenlike probleme aangepak, nuwe 
kennis gegenereer, en die grondslag gelê vir nuwe 
denke wat in alternatiewe benaderings en nuwe 
beleidsimplementering neerslag vind. Na die openbare 
bekendstelling van die HOOP Projek op 21 Julie 2010, 
het die meer as 30 akademiese inisiatiewe in 2011 
’n kragtige medium geword vir die Universiteit se 
onderrig-en-leer, navorsing en gemeenskapsinteraksie 
in die breë. (Kyk die lys verderaan van die suksesse 
met die HOOP Projek-inisiatiewe in 2011, tesame met 
aanduidings van die impak daarvan op menselewens 
en/of gemeenskappe.) Dit is ’n lewende getuigskrif van 
die Universiteit se vestiging as bouer van hoop in ons 
omliggende gemeenskappe en van die kwantumspronge 
waarmee die peil van sy relevansie en beduidendheid 
gestyg het. 

 Van buite gesien, moet hierdie inisiatiewe ’n bydrae 
lewer tot die Universiteit se verwesenliking van 
sy vyf geselekteerde temas uit die internasionale 
ontwikkelingsagenda met ’n spesiale fokus op Afrika:
• die uitwissing van armoede en verwante toestande;
• die bevordering van menswaardigheid en 

gesondheid;

• die bevordering van demokrasie en menseregte;
• die bevordering van vrede en veiligheid (insluitende 

voedselsekerheid); en
• die bevordering van ’n volhoubare omgewing en ’n 

kompeterende nywerheid.

 Van binne gesien, is hierdie inisiatiewe en die 
Universiteit se onderrig-en-leer, navorsing en 
gemeenskapsinteraksie in die breë afgestem op die vier 
strategiese fokusse waarbinne hy homself as leier op die 
vasteland teen 2016 wil vestig:
• die handhawing en uitbou van ons kundigheidsbasis;
• die versterking van die diversiteitsprofiel van sowel 

die personeel- as die studentekorps;
• die verdere uitbou van ons bewese slaagkoers en 

studentesuksesrekord; en
• die sistemiese volhoubaarheid van die Universiteit 

op alle vlakke, met inbegrip van die beoefening 
van ons akademiese aktiwiteite in ’n volhoubare 
omgewing.

 Hierdie fokusse is in wese die Universiteit se 
bestuursmandaat vir die volgende vyf jaar, met duidelike 
strategiese mikpunte wat hy teen 2016 op sy ingeslane 
weg meetbaar moet verwesenlik. Kyk Tabel 1 hieronder 
en Tabel 2 oor die US se strategiese fokusse en 
institusionele strategieë op bladsy 14. Die verslae van 
die viserektors en die dekane wat elders in hierdie 
Jaarverslag verskyn, gee breedvoerige uiteensettings van 
die akademiese en steundiensomgewings se aktiwiteite, 
tesame met aanduidings van hoe dié aktiwiteite op die 
fokusse inspeel en hoe dit die Universiteit se vordering 
met relevansie en beduidendheid versterk.
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Tabel 1:  
Berekende waardes vir die strategiese bestuursaanwysers van die US, 2006 en 2011

Fokus Strategiese Bestuursaanwysers 2006 2011 % verandering 2006/2011

Kundigheids- Publikasie-uitsette van onderrig-/navorsingspersoneel 0,73 0,84 15,08

basis Persentasie gedoktoreerde permanente onderrig-/na-
vorsingspersoneel

57,36 62,54 9,03

 Persentasie permanente NNS-geëvalueerde onderrig-/
navorsingspersoneel

27,33 26,56 -2,83

 Persentasie nagraadse studente 23,10 28,30 22,52

 Nagraadse kwalifikasies toegeken 1,08 1,35 25,18

 Innovasiepunt 0,36 0,52 43,22

 Gemeenskapsinteraksiepunt 4,28 7,65 78,74

Studentesukses Sukseskoers van voorgraadse studente 78,51 81,81 4,20

Diversiteit Diversiteit van onderrig-/navorsingspersoneel 47,41 50,60 6,73

 Diversiteit van nagraadse studente 42,08 46,56 10,64

 Diversiteit van nuweling-eerstejaarstudente 20,33 26,45 30,12

 Persentasie nagraadse studente uit ander Afrika-lande 8,23 12,73 54,72

 Gevestigde vennootskappe in Afrika 0,27 0,41 53,21

Volhoubaarheid Benutting van onderrig-/navorsingspersoneel 42,97 56,02 30,37

 Derdegeldstroominkomste 64,15 149,94 133,73

* 2009 in plaas van 2006 se waarde word getoon omdat die meting van gemeenskapsinteraksie eers in 2009 gestabiliseer het.

*



Inisiatiewe wat die US se wetenskapsvoetspoor in Afrika uitbrei

Periperi U (Partners Enhancing Resilience to People Exposed to Risks)
Periperi U is ’n vennootskap van hoëronderwysinstansies uit Afrika (die US ingesluit) wat ’n transdissiplinêre 
kennisdomein aan universiteite bevorder oor die hantering van die vasteland se ramprisiko’s. Vir nadere inligting, kyk 
bladsy 66.

TRECCAfrica
TRECCAfrica, ’n konsortium van ses Afrika-universiteite, fokus op transdissiplinêre opleiding in die doelmatige 
aanwending van hulpbronne in Afrika. Vir nadere inligting, kyk bladsy 79.
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VERSLAG VAN DIE REKTOR en Visekanselier (vervolg)

Suksesse van HOOP Projek-inisiatiewe in 2011*

1 Leersentrum en Carnegie Navorsingsruimte
Hierdie twee ultramoderne, interaktiewe leerruimtes in die Universiteit se sentrale biblioteek, die JS Gericke 
Biblioteek, bevorder studentesukses en akademiese uitnemendheid. Vir nadere inligting, kyk bladsy 9.

2 Frederik van Zyl Slabbert Instituut vir Studenteleierskapsontwikkeling (FVZS)
Die FVZS, die eerste in sy soort in die Suid-Afrikaanse hoër onderwys, ontwikkel studente se leierskaps-, 
kommunikasie-, konseptuele en besluitnemingsvaardighede. Vir nadere inligting, kyk bladsy 15.

3 Ukkwanda Landelike Kliniese Skool
Die Fakulteit Gesondheidswetenskappe is die eerste Suid-Afrikaanse mediese skool wat ’n landelike kliniese 
skool stig. Ukwanda sal hopelik help om die tekort aan professionele gesondheidsorgpraktisyns in landelike 
gebiede aan te vul deur studente eerstehandse ervaring van die gesondheidsbehoeftes van plattelandse 
gemeenskappe te gee. Vir nadere inligting, kyk bladsy 17.

4 US Voedselsekerheidsinisiatief (VSI)
Die VSI is ’n omvattende poging binne die HOOP Projek om endemiese armoede en hongersnood uit te wis. 
Vir nadere inligting, kyk bladsy 19.

5 Nagraadse Skool
Die Nagraadse Skool in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe koördineer navorsingstemas wat fokus 
op Afrika se ontwikkeling en administreer die doktorale programme en voltydse doktorale beurse. Vir nadere 
inligting, kyk bladsy 25.

6 Afrika Doktorale Akademie (ADA)
Hierdie inisiatief, wat aan die Nagraadse Skool gekoppel is, bied navorsingsopleiding en -ondersteuning van hoë 
gehalte sowel aan huidige en voornemende doktorale studente as aan akademici wat nagraadse studieleiding 
moet gee. Vir nadere inligting, kyk bladsy 32.

7 PANGeA (Vennootskap vir Afrika se Volgende Geslag Akademici)
Om die hoër onderwys in Afrika te versterk, skep PANGeA geleenthede vir samewerkende navorsing en 
kennisuitruiling tussen portuurinstellings. Vir nadere inligting, kyk bladsy 34.

8 Instituut vir Wiskunde- en Wetenskaponderwys (IWWOUS)
IWWOUS bied ’n uiters suksesvolle oorbruggingsprogram, SciMathUS, aan. Dit gee aan matrikulante uit 
voorheen benadeelde skole ’n kans om hul graad 12-punte in Wiskunde en óf Fisiese Wetenskappe óf 
Rekeningkunde te verbeter. Vir nadere inligting, kyk bladsy 37.

9 Advancement Academy at Stellenbosch
Na die vroeë sukses van die HOOP Projek en sy fondswerwingsveldtog – die grootste nog in Afrika – het die 
US verder die leiding geneem deur Afrika se eerste akademie vir institusionele bevordering te stig. Vir nadere 
inligting, kyk bladsy 40.

10 Universiteit Stellenbosch Waterinstituut
Die Instituut is ’n multidissiplinêre navorsingsonderneming om die beskikbaarheid van ’n genoegsame, veilige en 
bekostigbare watervoorraad te verseker vir volhoubare lewensbestaan. Vir nadere inligting, kyk bladsy 48.

*Meer inligting oor die suksesse van HOOP Projek-inisiatiewe word deurgaans in hierdie Verslag met ’n         aangedui.
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3. Voortsetting van navorsingsprestasies en van 
publikasies in internasionaal geakkrediteerde 
vaktydskrifte

 Die Universiteit Stellenbosch het in 2011 sy visie 
om ’n leidende navorsingsgedrewe universiteit 
op die vasteland te wees, verder uitgeleef deur sy 
voorpuntposisie te handhaaf – danksy ’n doelgerigte 
fokus nie net op innoverende selfvernuwing in sy 
navorsingsuitsette nie, maar ook op die behoeftes van 
gemeenskappe. 

 In 2011 het die amptelike 2010-navorsingsuitsetdata 
wat ons van die Departement van Hoër Onderwys 
en Opleiding (DHOO) ontvang het, weer eens die 
Universiteit se reputasie as die navorsingsproduktiefste 
akademiese instansie op nasionale vlak bevestig. (Kyk 
die verslag van die Viserektor (Navorsing), bladsy 35.) 
Die geweegde navorsingsuitset per US-personeellid 
(publikasies en nagraadse studente) was 2,37 – die 
hoogste van al die universiteite in die land vir die derde 
opeenvolgende jaar. Daar was nogmaals ’n verskuiwing 
van ons publikasies na internasionale vaktydskrifte met 
die verskyning van 72,5% van ons geakkrediteerde 
artikels in internasionale vaktydskrifte. Die bedrag 
aan DHOO-subsidie wat die Universiteit vir boeke 
en hoofstukke in boeke, en vir konferensieverrigtings 
ontvang het, het van 2005 tot 2010 met onderskeidelik 
25,5% en 24,5% toegeneem.

 Altesame 650 nuwe navorsingskontrakte is in 2011 
verwerk. Die ondertekende navorsingskontrakte het 
’n gesamentlike waarde van R465 miljoen. Deur THRIP 
(die Program vir Tegnologie en Menslike Hulpbronne 
in die Nywerheid) is ons vennootskappe met die 
bedryfsektor verder versterk deur die indiening van 42 
THRIP-befondsingsaansoeke, wat uitgeloop het op ’n 
indieningsukseskoers van 98% en die toekenning van 
R16,5 miljoen bykomende befondsing.

 2011 was ook die jaar waarin die US se status 
as leidende navorsingsgedrewe instansie – vir die 
eerste keer – weerspieël word in drie ranglyste van 
internasionaal gerekende universiteite, naamlik die 
Quacquarelli Symonds (QS) World University Rankings, 
Times Higher Education World University Rankings en die 
Leiden Ranking.

4. Verskerpte fokus op die bevordering van toeganklikheid 

 Die bevordering van toeganklikheid aan die US is ’n 
strategiese doelwit om studente en personeel uit veral 
die nietradisionele teikenmarkte na die Universiteit te 
lok. In die verslagjaar het die Bestuur met ondersteuning 
van die Raad uiteenlopende inisiatiewe geloods wat 
op die oog af weinig te make het met die akademie, 
maar wat onmisbaar is vir die suksesvolle bedryf van die 
Universiteit. Dit omvat sake soos:  

• Pendeldiens vir studente. ’n Pendeldiens word 
ontwikkel wat dagstudente in staat stel om met die 

minste ongerief en maksimum veiligheid hul klasse by te 
woon en wat, bowendien, na-uurse studie help fasiliteer.

• Spille vir dagstudente. Dit is ’n feit dat koshuisstudente 
akademies beter vaar as studente wat elders woon. 
Spille (“hubs”) is lokale wat spesiaal vir dagstudente 
opgerig word om dit vir hulle moontlik te maak om 
by die leer-en-leef-omgewings van koshuisstudente 
in te inskakel. Tegelykertyd verbeter die dagstudente 
hul kanse op akademiese sukses. Ook dagstudente uit 
voorheen agtergestelde gemeenskappe beleef hierdie 
voordele.

• Meertalige onderrigmodel. In die verslagtydperk is die 
meertalige onderrigmodel verder uitgebrei. Benewens 
die volkostevoorsiening vir die implementering van 
die besluite rakende die Taalbeleid, is vir 2011 ’n 
addisionele bedrag van R7 miljoen voorsien vir die wyer 
implementering van parallelmedium-onderrig in groter 
fakulteite soos Ekonomiese en Bestuurswetenskappe, 
en vir die implementering van ’n loodsprojek in 
opvoedkundige tolking by bepaalde modules in die 
Fakulteit Ingenieurswese.  

• Telematiese toegang. Die telematiese platform van die 
Afdeling Telematiese Dienste het beduidend gehelp 
om vir studente uit alle gemeenskappe die geleentheid 
te skep om in die nagraadse akademiese aanbod van 
die US te deel. Van die studente op die platform in 
2011 was 83% afkomstig uit voorheen agtergestelde 
gemeenskappe. 

• Artikulasie tussen skoolonderwys en hoër onderwys.  
Om die toeganklikheid van die Universiteit nog 
verder te verhoog, is die telematiese platform oor 
die afgelope drie jaar in medewerking met die Wes-
Kaapse Departement van Onderwys ingespan ter 
verbetering van die artikulasie tussen skoolonderwys en 
hoër onderwys. In 2011 is meer as 100 uur se intydse 
interaktiewe satelliet-uitsendings in sewe vakke na 145 
skole in die Wes-Kaap gemaak. Sowat 20 000 graad 11- 
en 12-leerders het aan die projek deelgeneem. Blykens 
sowel die formele as die informele impakstudie het 
dié ondersteuning aan skole ’n beduidende positiewe 
verskil gemaak aan die lewens van talle onderwysers en 
leerlinge.

5. Uitbou van die Universiteit se verantwoordelikhede 
as aktiewe rolspeler in omliggende gemeenskappe 

 Die simbiotiese “town and gown”-verhouding tussen 
die Universiteit en die Munisipaliteit is in 2011 verder 
verstewig. Die gevestigde struktuur vir gespreksvoering 
oor en die beplanning van sake van gemeenskaplike 
belang, die Rektor-Burgemeesterforum, het drie 
subkomitees gevestig wat sake van wesenlike belang 
namens die Forum hanteer. Die Institutional Planning 
Committee (IPC), bestaande uit kundiges van albei 
partye, moniteer die fisiese beplanning van die 
infrastruktuur van die groter Stellenbosch-gebied 
en maak aanbevelings daaroor aan die Forum en 
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aan die Uitvoerende Komitee van die Munisipaliteit. 
Die Monitoring and Advisory Committee on Crime 
(MACC) hanteer veiligheidsaangeleenthede en die 
voorkoming en beter bestuur van misdaad in die 
dorps- en Universiteitsomgewing (ter aanvulling van 
die werk van die Gemeenskapspolisiëringsforum). Die 
Social Cohesion Movement verteenwoordig ’n breë 
gemeenskapsorganisasie van nieregeringsorganisasies 
en belangegroepe wat met meewerking van die US se 
Afdeling Gemeenskapsinteraksie sosiale kohesie in die 
Stellenbosch-omgewing bevorder. 

 In die loop van 2011 het die Universiteit memoranda 
van verstandhouding onderteken met die 
Munisipaliteite van Drakenstein en Hessequa met 
die oog op wedersydse voordeel op die terrein van 
ontwikkeling. Aan die een kant verskaf die Universiteit 
kundigheid wat onontbeerlik is by die opleiding van 
amptenare in openbare bestuur; aan die ander kant 
verkry ons studente die geleentheid vir ervaringsleer 
deur praktiese blootstelling in hul gekose vakdissiplines 
by die onderskeie munisipaliteite. 

Summary: SU’s strategic focuses and institutional strategies 2011–2016

Strategiese fokus Institusionele strategieë

Kundigheidsbasis

Die Universiteit 
se standhoudende 
mededingingsvoordeel 
berus in hoofsaak op 
die kundigheid van sy 
personeel – as skeppers, 
as oordraers en as 
toepassers van kennis. 
Die fokus op navorsing 
en op nagraadse studie 
hou hiermee ten nouste 
verband.

• Strategiese werwing ten einde die beste kundigheid te trek en te behou.
• Verskerpte loopbaanontwikkeling vir jong akademici ten einde genoegsame 

blootstelling, voldoende kundigheidsoordrag en optimale gebruik van mentorskappe 
te verseker.

• Vestiging van die Afrika Doktorale Akademie ten einde die Universiteit se akademiese 
kundigheidsvlak verder te verhoog.

• Vestiging van dekaansfondse ten einde akademici van wêreldgehalte te lok en ’n 
besielende leeromgewing te skep wat die beste studente lok.

Diversiteit

Ter wille van die 
relevansie en 
toeganklikheid van die 
instelling in diens van 
die breë Suid-Afrikaanse 
gemeenskap is dit 
noodsaaklik om sowel 
die personeelkorps as 
die studentekorps te 
diversifiseer (ten opsigte 
van ras en geslag). 

Personeel:
• Versnelde diversifisering in senior personeelgeledere.
• Duidelike opvolgbeplanning.
• Uitbouing en bykomende befondsing van die Legacy-projek.

Studente:
• Inskrywingsbeplanning en -bestuur om te verseker dat die getalsverhoudings 

klop met die nasionale prioriteite (byvoorbeeld groter groei in Ingenieurswese, 
Gesondheidswetenskappe en Opvoedkunde).

• Gerigte werwing ten einde groter getalle studente te trek vanuit die bevolkingsgroepe 
wat tans aan die US onderverteenwoordig is.

• Voorkeurkoshuisplasing vir studente wat kom vanuit die tans onderverteenwoordigde 
bevolkingsgroepe en wat vanweë die situasie waarin hulle skoolonderwys ontvang 
het, ’n groter risiko loop om nie suksesvol te studeer nie.

• Verdere implementering van die meertalige onderrigmodel ten einde die US 
meer toeganklik te maak vir studente vanuit die bevolkingsgroepe wat tans hier 
onderverteenwoordig is.

• Opvoedkundige tolking ten einde die US meer toeganklik te maak deur leer in die 
klaskamer te ondersteun.

VERSLAG VAN DIE REKTOR en Visekanselier (vervolg)

Tabel 2: Opsomming: US se strategiese fokusse en institusionele strategieë, 
2011–2016
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2. Frederik van Zyl Slabbert Instituut vir 
Studenteleierskapsontwikkeling (FVZS)
Die FVZS, die eerste in sy soort in die Suid-Afrikaanse hoër onderwys, is in 2011 
geopen om studente se lewensvaardighede uit te bou. Die Instituut is vernoem 
na die voormalige Kanselier, wyle dr Frederik van Zyl Slabbert, en bring hulde 
aan ’n visionêre vrydenker en beginselvaste leier.

By die Instituut word studente se leierskaps-, kommunikasie-, konseptuele en 
besluitnemingsvaardighede ontwikkel. Die onderrig wat tans by die Instituut 
beskikbaar is, sluit die volgende in: gevorderde kursusse in mentorskap; 
uitruilprogramme; kortkursusse in gemeenskapsinteraksie; ’n skoolleiersimposium; 
die opleiding van studente as bewerkers van maatskaplike verandering; ’n 
gekombineerde tennis-en-lewensvaardigheidsprogram; en kursusse om studente-
entrepreneurs te ontwikkel en hulle algemene leiersvaardighede te slyp.

Studentesukses

Die Universiteit vaar 
uitstekend ten opsigte 
van studentesukses in 
die breë, maar dit is 
noodsaaklik dat ons 
die gapings tussen die 
suksesvlakke van die 
onderskeie rasgroepe 
moet uitwis.

• Verdere uitbouing van die Eerstejaarsakademie.
• Uitbreiding van tegnologiegesteunde onderrig.
• Vermeerdering van tutor- en mentorskappe.
• Implementering van die pendeldiens-en-klusterstelsel vir studente wat daagliks van 

elders na die kampus reis.
• Bevordering van studenteleierskap deur die Frederik van Zyl Slabbert Instituut vir 

Studenteleierskapsontwikkeling.
• Groter finansiële ondersteuning vir studente vanuit die bevolkingsgroepe wat tans aan 

die US onderverteenwoordig is.

Sistemiese 
volhoubaarheid 

Sistemiese 
volhoubaarheid 
behels institusionele 
eienskappe soos 
omgewingsvriendelike 
fisiese infrastruktuur, 
ekologies 
verantwoordbare 
bedryfspraktyke, ’n 
volhoubare begroting en 
gevorderde informasie- 
en kommunikasiestelsels.

• Handhawing van ’n balans tussen akademiese programme (navorsing, onderrig, 
gemeenskapsinteraksie), mense (personeel en studente) en fasiliteite.

• Aanwakkering van volgehoue innovering en hulpverlening aan navorsers met 
kommersialisering van hul intellektuele eiendom.

• Toepassing van ’n ooreengekome en goed ontwikkelde begrotingsmetodologie om 
te verseker dat die aanwending van bronne klop met die Universiteit se strategiese 
prioriteite.

• Instandhouding en bestuur van ’n strategiese fonds ter verwesenliking van die US se 
strategiese doelwitte en van die verbandhoudende sakeplanne van sy onderskeie 
interne omgewings.

• Voortgaande implementering van die Beleid vir Bepaling van Volkoste vir Navorsing 
en Navorsingsverwante Kontrakte.

• Instandhouding en uitbou van fisiese fasiliteite in die vier omgewingstipes op ons 
kampusse – werksplek, leerplek, woonplek en leefplek.

• Implementering en verfyning van die Meesterplan vir die Universiteit se eiendomme 
en fisiese fasiliteite, die Mobiliteitsplan (parkering, pendeldiens en toegangbeheer), die 
Studentehuisvestingsplan en die Inhaal-instandhoudingsplan.

• Handhawing van ’n balans in infrastruktuur en fisiese fasiliteite tussen die Universiteit 
en die dorp Stellenbosch.

• Handhawing van ’n balans met die natuurlike omgewing.
• Reorganisering van die Afdeling Informasietegnologie sodat sy werksaamhede wat 

voorheen beperk was tot die ondersteuning van administratiewe funksies, ook nou 
die ondersteuning van leer-en-onderrig-prosesse en navorsingsprosesse insluit.

• Vestiging van informasietegnologiestrukture vir inligtingbestuur en korporatiewe 
bestuur en beheer.

• Vervanging van handprosesse deur elektroniese werkvloeiprosesse.
• Ontwikkeling van administratiewe inligtingstelsels met die oog op selfhelpdienste.

15
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DIVERSITEIT VAN DIE US SE STUDENTEKORPS

Luidens ’n Raadsbesluit wil die Universiteit teen 2015 die volgende teikens ten opsigte van die studentekorps bereik: 
• ’n toename in die voorgraadse kop-inskrywings van bruin, swart en Indiërstudente vanaf 24% in 2009 tot 33% teen 

2015 – met ander woorde ’n gemiddelde jaarlikse groei van 7,1%; en
• ’n toename in die totale kopinskrywings van bruin, swart en Indiër-studente vanaf 33% in 2009 tot 40% in 2015 – met 

ander woorde ’n gemiddelde jaarlikse groei van 5,2%.

Tabel 3:  
Inskrywings van bruin, swart en Indiër-studente by Stellenbosch as 
persentasie van alle inskrywings, 2007–2011

VERSLAG VAN DIE REKTOR en Visekanselier (vervolg)

In Tabel 3 word die vordering met studentediversiteit sedert 2007 aangedui. Die persentasie voorgraadse bruin, swart en 
Indiër-studente was 25,6% in 2011. Dit is 2,8 persentasiepunte hoër as die 22,8% van 2007. Wat die diversiteitsprofiel van 
die studentekorps in sy geheel betref, was dit 3,4 persentasiepunte hoër in 2011 as wat dit in 2007 was.

Fakulteit/Ras

Bruin, swart en Indiër-studente

Voorgraadse studente Alle studente

2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011

 

AgriWetenskappe 13,4 16,9 17,7 18,3 19,1 17,5 20,4 21,3 21,1 22,5

Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 17,7 17,9 16,9 17,3 17,3 30,0 29,6 30,2 30,4 30,2

Gesondheidswetenskappe 42,1 43,9 43,8 44,0 44,3 42,9 47,3 48,2 49,7 48,5

Ingenieurswese 11,9 12,3 13,2 13,8 15,3 13,6 14,2 15,0 15,7 17,2

Krygskunde 79,5 83,9 88,2 90,9 87,2 76,2 80,2 85,5 88,9 86,1

Lettere en Sosiale Wetenskappe 20,5 21,5 20,2 22,4 24,4 24,9 25,3 24,1 26,9 29,1

Natuurwetenskappe 26,6 29,1 30,4 31,5 32,1 28,8 31,1 32,0 33,5 33,9

Opvoedkunde 12,3 17,5 17,4 19,5 22,1 34,6 46,4 50,7 45,7 44,2

Regsgeleerdheid 21,4 22,5 22,8 24,2 29,9 19,2 20,9 23,2 24,5 24,5

Teologie 29,0 26,2 25,4 25,6 32,9 44,5 40,5 43,5 44,9 45,1

           

Alle inskrywings 14 789 15 219 15 869 16 524 17 051 23 439 24 686 26 243 27 694 28 193

Wit 77,2 76,1 76,3 75,5 74,4 70,5 68,7 67,6 67,1 67,1

Bruin 15,9 16,6 16,0 16,2 16,4 14,7 16,1 16,5 16,3 15,8

Swart 5,4 5,9 6,2 6,8 7,6 12,8 13,2 13,9 14,6 15,0

Indiër 1,5 1,4 1,5 1,5 1,6 2,0 2,0 1,9 2,0 2,1

Bruin, swart en Indiër 22,8 23,9 23,7 24,5 25,6 29,5 31,3 32,3 32,9 32,9

In Figuur 1 word die vordering met studentediversiteit sedert 2007 gemeet aan die Raad se teikens. Uit die tendense oor 
die afgelope aantal jare is dit duidelik dat die toename in die persentasie bruin, swart en Indiër-studente van jaar tot jaar 
wissel. Die beplande groei vir 2010 is verwesenlik, maar in 2011 is die teiken nie gehaal nie. Die Raadsteiken vir 2015 sal 
nie gehaal kan word nie, tensy meer drastiese bestuursingrype geneem word. In die eersvolgende jare sal maatreëls soos 
die volgende hopelik die gewenste vrugte afwerp:

• die intensiewe werwingspogings;

• sterker inskrywingsbestuur om die inskrywingsgetalle van bruin, swart en Indiër-studente te verhoog;

• die verbreding van die meertalige voorgraadse onderrig met die inbring van parallelmediumonderrig in ’n aantal van die 
groot fakulteite; en

• die goed gekoördineerde inisiatiewe om die kampuskultuur nog meer inklusief te maak.
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Figuur 1:  
Voorgraadse diversiteitsprofiel gemeet aan die Raadsteiken vir 2015

Tabel 4:  
Aantal voorgraadse beurse uitbetaal deur die Werwingsbeursprojek

% Bruin, swart en Indiër-studente

Teiken %

Indiër %

Bruin %

Swart %

2007 Werklik

2008 Werklik

2009 Werklik

2010 Werklik

2010 Teiken

2011 Werklik

2011 Teiken

2012 Teiken

2013 Teiken

2014 Teiken

2015 Teiken
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27,8
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31,2
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1,4

1,5

1,5

1,6

Fakulteit Totale aanbiedings gemaak Aantal kandidate wat aanbod aanvaar

AgriWetenskappe 13 12

Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 98 90

Gesondheidswetenskappe 134 124

Ingenieurswese 106 86

Lettere en Wysbegeerte 86 82

Natuurwetenskappe 48 44

Opvoedkunde 26 23

Regsgeleerdheid 26 26

Teologie 4 4

3. Ukwanda Landelike Kliniese Skool
Die Fakulteit Gesondheidswetenskappe is die eerste Suid-Afrikaanse mediese skool wat ’n 
landelike kliniese skool stig. Die Kliniese Skool, met sy hoofkwartier in Worcester en takke in Ceres, 
Robertson, Caledon, Hermanus en Swellendam, sal hopelik help om die tekort aan professionele 
gesondheidsorgpraktisyns in landelike gebiede aan te vul deur studente bloot te stel aan die 
gesondheidsbehoeftes van plattelandse gemeenskappe. Deur hul ervaringsopleiding help US-studente 
onder die toesig van plaaslike gesondheidspraktisyns met dienslewering in hospitale, klinieke, mobiele 
klinieke, skole, ouetehuise en privaat wonings. In 2011 het die eerste agt studentevrywilligers hul finale 
mediese opleidingsjaar aan die Ukwanda Landelike Kliniese Skool voltooi onder toesig van algemene 
praktisyns en spesialiste van die US en van die plaaslike gesondheidsfasiliteite van die Departement van 
Gesondheid. Dr Fortuin (regs) was een van die eerste agt Ukwanda-graduandi.
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VERSLAG VAN DIE REKTOR en Visekanselier (vervolg)

DIE US SE DOELWITTE GEMEET AAN DIE MINISTERIËLE INSKRYWINGS- EN 
EFFEKTIWITEITSTEIKENS VIR 2013

Ten einde die prestasiemonitering- en evaluasieteikens (Performance Monitoring and Evaluation Targets (PME Targets)) 
vir 2013 te kan haal wat die Presidensie met die Minister van Hoër Onderwys en Opleiding ooreengekom het, het die 
Departement Hoër Onderwys en Opleiding (DHOO) gedurende 2010 en 2011 ’n omvattende beplanningsproses 
onderneem waarby alle openbare hoëronderwysinstellings betrokke was. In Julie 2011 het die Minister in ’n amptelike 
skrywe aan die Rektor die US se inskrywings- en effektiwiteitsteikens vir 2013 bekend gemaak. In die onderstaande tabel 
word uiteengesit hoe die US gedurende 2011 gevaar het, gemeet aan die ministeriële teikens.

Tabel 5: Ministeriële inskrywings- en effektiwiteitsteikens vir 2013

Ministeriële teiken US in 2010 US in 2011

Koptelling 25 693 in 2009 moet vermeerder tot 27 639 in 2013, 
’n jaarlikse verhoging van 1,8% tussen 2009 en 2013

27 344 27 266

Voltyds-ekwivalente studente 20 668 in 2009 moet tot 21 806 in 2013 vermeerder, 
’n jaarlikse verhoging van 1,3% tussen 2009 en 2013

22 056 22 188

Befondsde onderriginseteenheid-
totaal vir 2015/2016

65 800 68 121 68 534

Voorgraadse nuweling-eerstejaars 
in 2013

4 489, ’n gemiddelde jaarlikse verhoging van 1,5% 
vanaf 4 234 in 2009

4 599 4 535

Breë studierigting in 2013:

Wetenskap, ingenieurswese en tegnologie 45,1% 44,2% 45,6%

Besigheid en bestuur 19,1% 22,5% 22,9%

Opvoedkunde 5,4% 5,9% 5,9%

Geesteswetenskappe 30,4% 27,4% 25,6%

Studievlakke:

Voorgraads 59,3% in 2013 59,1% 61%

Nagraads onder magister 14,5% in 2013 14,5% 13,6%

Magister 18,6% in 2013 18,7% 19,3%

Doktoraal 4,1% in 2013 4,1% 4,5%

Spesiale studente 3,5% in 2013 3,6% 1,6%

Totale aantal gegradueerdes Moet van 6 766 in 2009 vermeerder tot 7 570 in 2013 7 237 7 179

Gegradueerdes in skaars vaardighede:

Ingenieurswese 370 in 2013 275 382

Lewens- en fisiese wetenskappe 261 in 2013 349 439

Diere- en menslike gesondheidswetenskappe 327 in 2013 281 293

Aanvanklike onderwyseronderrig 391 in 2013 399 375

Gegradueerdes op verskillende vlakke:

Honneurs 1 347 in 2013 1 259 1 244

Navorsingsmagister 672 in 2013 613 615

Doktoraal 192 in 2013 174 150

US se proporsionele bydrae tot die  
nasionale lewering van gegradueerdes  
in skaars vaardighede:

Ingenieurswese 3,3% in 2014 3,13%

Lewens- en fisiese wetenskappe 4,8% in 2014 6,66%

Diere- en menslike gesondheidswetenskappe 3,3% in 2014 3,79%

Aanvanklike onderwyseronderrig 2,7% in 2014 1,45%

Teiken vir sukseskoers 84,5% in 2013, op vanaf 83,8% in 2009 83,19% 83,40%
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FINANSIËLE OORSIG

Die Universiteit se raamwerk vir institusionele beplanning 
en ontwikkeling skep die geleentheid vir ‘n geïntegreerde 
beplanningsproses wat die Universiteit in staat stel om 
met inagneming van onsekerhede, risiko’s en geleenthede 
langtermyn finansiële beplanning te doen. Dit is dan ook te 
danke aan hierdie geïntegreerde beplanningsproses en alle 
rolspelers binne die Universiteit se volgehoue verbintenis 
tot die nastrewing van sy institusionele doelwitte in die 
konteks van sy vier strategiese fokusse dat die Universiteit 
daarin geslaag het om die 2011 finansiële jaar suksesvol af 
te sluit. Dit was moontlik ten spyte van onsekerhede soos 
die volatiliteit van internasionale ekonomieë en die impak 
daarvan op wisselkoerse, derdegeldstroominkomste, en die 
druk waaronder die Suid-Afrikaanse ekonomie verkeer, asook 
die moontlike impak wat dit op studente se vermoë het om 
studente- en inwoningsgelde te bekostig. 

Een van die Universiteit se vier strategiese fokusse 
is sistemiese volhoubaarheid, wat daarop gerig is 
om ‘n sistemiese balans te bewerkstellig tussen 
universiteitsaktiwiteite (navorsing, onderrig, 
gemeenskapsinteraksie en steunaktiwiteite), mense 
(personeel en studente), fasiliteite (insluitende geboue 
en ander fisiese infrastruktuur) en die aanmoediging van 
volgehoue innovasie, terwyl finansiële volhoubaarheid 
‘n kernoorweging in die beplanning van alle aktiwiteite 
uitmaak. 

Die vernaamste kenmerke vir die verslagjaar is:

• ’n totale inkomstegroei van 10,8% (15,7% in 2010) tot 
R3 446 miljoen;

• ’n inkomstegroei uit privaat skenkings, toekennings en 
navorsingskontrakte van 11,5% (15,9% in 2010) tot R991 
miljoen;

• verhoogde befondsing vir steeds groeiende fasiliteits- en 
toerustingbehoeftes; en

• ‘n totale surplus van R538 miljoen. 

Altesaam R91 miljoen van bogenoemde surplus bestaan 
uit onbeperkte Raadsfondse waaroor die Raad gedeeltelike 
diskresie het. Die res van hierdie surplus (ongeveer R447 

4. US Voedselsekerheidsinisiatief (VSI)

Die Universiteit Stellenbosch se Voedselsekerheidsinisiatief (VSI) is ’n omvattende poging 
binne die HOOP Projek om endemiese armoede en hongersnood uit te wis, veral as in ag 
geneem word dat nagenoeg 14 miljoen mense in Suid-Afrika voedselonseker is en 1,5 miljoen 
kinders aan wanvoeding ly (Verslag aan die Kantoor van die Presidensie, Junie 2007). Die VSI 
het nege navorsingsprojekte wat oor verskillende fakulteite heen strek: AgriWetenskappe, 
Ingenieurswese, Gesondheidswetenskappe en Lettere en Sosiale Wetenskappe. Ook maak die 
VSI deel uit van ’n internasionale konsortium vir voedselsekerheid wat hom ten doel stel om 
dié probleem op die globale agenda te plaas. Deur verskeie projekte wil die VSI  
voedselverliese in die plaas-tot-pot-ketting verminder; gewasproduksie en watergebruik 
verbeter ; kleinskaalboere met toepaslike nuwe tegnologieë toerus; veilige en voedsame  
voedsel bevorder; die maatskaplike, ekonomiese en politieke aspekte van voedselonsekerheid 
verstaan; die impak van klimaatsverandering op die landbou beoordeel; en volhoubare 
voedselsisteme vestig. Hierdie inisiatief met sy multidissiplinêre benadering maak reeds aan 
voedselsekerheid plaaslik en in Afrika ’n beduidende verskil. 

miljoen) is toeskryfbaar aan beperkte fondse waaroor die 
Raad nie diskresie het nie. Die surplus van R91 miljoen 
het uit die begroting vir staatsubsidie en studentegelde- 
en ander kleiner bydraes, soos ’n persentasie van die 
toeslagheffing op derdegeldstroominkomste, ontstaan. 
Die R91 miljoen verteenwoordig ongeveer 5,5% van die 
totale inkomste wat as onbeperkte fondse gekategoriseer  
word. Hierdie surplus kan onder andere aan die hoër as 
begrote studentegelde-inkomste vanweë die toename in 
studentegetalle wat die beplanningsyfers oortref, inkomste 
uit renteverdienste, gerealiseerde wins by die verkoop van 
beleggings asook valutawins toegeskryf word. Van die R91 
miljoen is ongeveer R15 miljoen aan uitgawebesparings ten 
opsigte van institusionele onkoste soos munisipale dienste 
en posgeld toeskryfbaar.

Hierdie resultaat 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;

• navorsers se uitstekende prestasie in onlangse jare, 
wat onder andere ‘n sterk toename in die staat se 
navorsingsubsidies (ongeveer R11 miljoen meer as 
wat vir 2011 begroot is) en derdegeldstroombronne 
meegebring het;

• die voortdurende herontwerp en belyning van 
bedryfsprosesse om groter kostedoeltreffendheid te 
verseker, veral op die gebied van fisiese geriewe; 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 suksesse bied ‘n goeie basis vir voortgesette 
proaktiewe finansiële beplanning, vordering met die 
uitwissing van agterstande wat fisiese geriewe en die 
instandhouding daarvan betref, en die verfyning van 
die finansiële model wat die Universiteit se strategiese 
doelwitte en fokusse dien.

19



VERSLAG VAN DIE REKTOR en Visekanselier (vervolg)

VERSLAGDOENINGSTANDAARDE

Op 29 Augustus 2003 is die Regulasies vir Jaarlikse 
Verslagdoening deur Hoëronderwysinstellings deur die 
Minister van Onderwys in die Staatskoerant gepubliseer, 
wat die rekeningkundige grondslae, praktyke en beleid, 
asook die formaat van verslagdoening, voorskryf. Hierdie 
gekonsolideerde finansiële jaarstate is vir die jaar 
geëindig 31 Desember 2011 in ooreenstemming met die 
regulasies opgestel. Ingevolge artikel 41(2) van die Wet 
op Hoër Onderwys, no. 101 van 1997 (soos gewysig 
tot en met die Regulasies vir Jaarlikse Verslagdoening 
vir Hoëronderwysinstellings gedateer 1 Augustus 
2007), is universiteite verplig om finansiële jaarstate aan 
die Departement van Onderwys voor te lê wat aan 
Suid-Afrikaanse Standpunte van Algemeen Aanvaarde 
Rekeningkundige Praktyk voldoen. Die Universiteit het 
die keuse uitgeoefen om International Financial Reporting 
Standards (IFRS) toe te pas. Die oorgangsdatum na IFRS 
was 1 Januarie 2004. 

Ingevolge artikel 4(3)(b) van die Wet op Openbare 
Oudit, no. 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 te doen 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 nakoming van 
wetgewing 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 is. Vir 
die verslagjaar was die ministeriële inskrywingsteikens 
soos in Tabel 5 op bladsy 18 aangedui word, die enigste 
gekontrakteerde doelwit met die Minister van Hoër 
Onderwys en Opleiding.

INKOMSTE

Figuur 2 toon die groei in die Universiteit se totale 
inkomste en inkomste met uitsluiting van beleggingswins vir 
die tydperk van 2007 tot 2011. 

Die samestelling van die Universiteit se inkomste per 
hoofkomponent, uitgedruk in waarde en na verhouding, 
verskyn in Figuur 3 en Tabel 6, met vergelykende syfers vir 
vorige jare.

Figuur 2:   
Totale inkomste, 2007–2011 (Rm)  

Figuur 3:  
Totale inkomste per hoofkomponent  
(R3 446m) 
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Owerheidstoekennings
2011: 36,2% (R1 249m)
2010: 35,7% (R1 112m)

Studente-, inwonings-  
en ander gelde
2011: 22,8% (R786m)
2010: 21,9% (R682m)

Rente en dividende 
verdien
2011: 5,7% (R196m)
2010: 6,1% (R189m)

Gerealiseerde 
wins by 
verkoop van 
beleggings
2011: 4,0% 
(R136m)
2010: 6,0% 
(R186m)

Verkope van dienste 
en produkte
2011: 1,9% (R67m)
2010: 1,6% (R50m)

Privaat skenkings, 
toekennings en  
kontrakte
2011: 28,8% (R991m)
2010: 28,6% (R888m)
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Tabel 6:  
Groei en samestelling van inkomste, totaal en per hoofkomponent, 2007–2011

2007 2008

Toename/
(Afname)

2007/
2008

%

2009

Toename/
(Afname)

2008/
2009

%

2010

Toename/
(Afname)

2009/
2010

%

2011

Toename/
(Afname)

2010/
2011
%

Totale inkomste van 
herhalende aard, 
waarvan:

Rm 2 346 2 520 7,4 2 688 6,7 3 110 15,7 3 446 10,8

Owerheids-
toekennings

Rm 730 846 15,8 955 12,9 1 112 16,4 1 249 12,3

% van inkomste % 31,1 33,6 35,5 35,7 36,2

Studente- en ander 
gelde

Rm 441 499 13,2 587 17,6 682 16,1 786 15,3

% van inkomste % 18,8 19,8 21,8 21,9 22,8

Privaat skenkings, 
toekennings en 
kontrakte

Rm 525 678 29,2 766 13,0 888 15,9 991 11,6

% van inkomste % 22,4 26,9 28,5 28,6 28,8

Verkope van dienste 
en produkte

Rm 56 62 10,6 69 11,3 50 (27,5) 67 34,0

% van inkomste % 2,4 2,5 2,5 1,6 1,9

Gerealiseerde wins 
by verkoop van 
beleggings

Rm 434 182 (58,0) 108 (40,7) 186 72,2 136 (26,9)

% van inkomste % 18,5 7,3 4,0 6,0 4,0

Rente en dividende 
verdien

Rm 143 213 49,0 189 (11,3) 189 - 196 3,7

% van inkomste % 6,1 8,5 7,0 6,1 5,7

Soos blyk uit Tabel 6, het totale inkomste van ‘n 
herhalende aard met 10,8% (2010: 15,7%) tot R3 446 
miljoen (2010: R3 110 miljoen) toegeneem. Die hoër 
groei kan grotendeels toegeskryf word aan die feit dat 
al die hoofinkomstestrome meer as 11% groei getoon 
het. Privaat toekennings, skenkings en kontrakte as 
persentasie van totale inkomste van herhalende aard 
het van 22,4% in 2007 tot 28,8% in 2011 toegeneem, 
terwyl owerheidstoekennings oor dieselfde tydperk van 
31,1% tot 36,2% toegeneem het. Dit is egter belangrik 
om daarop te let dat eersgenoemde oor die afgelope 
drie jaar ongeveer 28% van die totaal uitmaak. Gegewe 
die onsekerhede rakende subsidie-inkomste is dit 
belangrik dat hierdie inkomstestroom oor tyd ‘n groter 
bydrae tot die Universiteit se totale inkomste sal lewer. 
Hoewel die Universiteit in 2010 by die verkoop van 
beleggings positiewe winsgroei kon toon, weerspieël 
2011 se negatiewe groei die onsekerhede wat in 2011 in 
wêreldmarkte toegeneem het.

Die laer persentasie groei in privaat skenkings, 
toekennings en kontrakte in 2011 (11,6% teenoor 15,9% 
in 2010) kan hoofsaaklik aan laer groei in inkomste uit 
navorsingskontrakte van 4% in 2011 teenoor 9% in 2010 
toegeskryf word. Skenkings het egter toegeneem met 19%, 
teenoor ‘n afname van 6% in 2010. Hierdie groeipersentasie 
kan toegeskryf word aan die HOOP Projek asook die 
werk wat die US-ontwikkelingskantoor in samewerking 
met verskeie US-omgewings gedoen het om fondse vir die 
Universiteit in te samel. 

Verder blyk dit uit Tabel 6 dat die groei in die totale 
inkomste van ‘n herhalende aard in 2011, vergeleke met 
15,7% in 2010, effens kleiner is (10,8%), ofskoon dit steeds 
meer as die 6,7%-toename van 2009 is. Die totale inkomste 
het in nominale terme met 46,9% – van R2 346 miljoen in 
2007 tot R3 446 miljoen in 2011 – gegroei. 

Inkomste uit studente- en ander1 gelde het vanaf 
2010 met 15,3% toegeneem. Hierdie groei kan aan 



gemiddelde groei van 1,8% in studentegetalle, ‘n algemene 
studentegeldeaanpassing van 11% en ’n aanpassing 
van 14% in huisvestingsgelde toegeskryf word. 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) ook in ag geneem word. 
Ten spyte hiervan absorbeer die Universiteit steeds ’n 
groot deel van die kostedruk van verskeie dienste wat 
onvermydelik ingekoop moet word teen prysstygings wat 
dikwels die inflasiekoers oorskry.

Hoewel die owerheidstoekenning steeds toeneem, was 
die persentasie van toename in 2011 laer as in 2010. 
Die verwagting is dan ook dat hierdie toekenning met ‘n 
kleiner persentasie sal bly groei of selfs sal afneem, gegewe 
die beplanning vir twee bykomende universiteite asook 
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die onsekerhede wat met die ontwikkeling van ‘n nuwe 
befondsingsformule vir hoër onderwysinstellings gepaard 
gaan. Die Mediumtermynuitgaweraamwerk (MTEF) van 
die staat dui aan dat die Universiteit se aandeel in die 
nasionale insetsubsidie aan universiteite gekrimp het, 
terwyl die uitsetsubsidie wat ontvang is, ’n styging toon 
en ’n weerspieëling is van die Universiteit se strategiese 
doelwitte om navorsings- en onderriguitsette te verbeter.

UITGAWES

Figuur 4 toon die groei van totale uitgawes sedert 2007.
Die samestelling van die Universiteit se uitgawes per 
hoofkomponent, uitgedruk in waarde en na verhouding, 
verskyn in Figuur 5 en Tabel 7, met vergelykende syfers vir 
vorige jare.  

Figuur 4:  
Totale uitgawes, 2007–2011 (Rm)  

Figuur 5:  
Totale uitgawes per hoofkomponent 
(R2 908m) 
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Nota 1.   Ander gelde sluit inwonings-, lidmaatskap- en klasnotagelde in, asook ander uitgawes wat teen studenterekenings gehef mag word, soos deur die 
Studentegeldekomitee goedgekeur.
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Figuur 6:  
Vergelyking van personeelkoste met 
bedryfsuitgawes, 2007–2011 (Rm) 

0

2007

2008

2009

2010

2011

2
0

0

4
0

0

6
0

0

8
0

0

1 0
0

0

1 2
0

0

1 6
0

0

1 4
0

0

2007 2008

Toename/
(Afname)

2007/
2008

%

2009

Toename/
(Afname)

2008/
2009

%

2010

Toename/
(Afname)

2009/
2010

%

2011

Toename/
(Afname)

2010/
2011
%

Totale 
uitgawes van 
herhalende 
aard, waarvan:

Rm/ 
%

1 706 1 980 16,1 2 375 19,9 2 718 14,4 2 908 7,0

Personeelkoste
Rm/
%

732 886 21,1 1 012 14,2 1 198 18,4 1 332 11,2

% van 
uitgawes

% 42,9 44,7 42,6 44,1 45,8

Tabel 7:  
Groei van totale uitgawes en personeelkoste, 2007–2011

Die totale uitgawes vir 2011 het met 7,0% (2010: 14,4%) 
tot R2 908 miljoen (2010: R2 718 miljoen) toegeneem. Die 
Universiteit se voortgesette vernuwing van begrotings- en 
bedryfsprosesse word op groter koste-effektiwiteit en 
verbeterde dienslewering gemik.

Die kleiner toename in uitgawes is grootliks aan die kleiner 
toename in bedryfsuitgawes van 8,0% (2010: 8,7%) asook 
die laer groei van 11,2% in personeelkoste (2010: 18,4%) 
toeskryfbaar. Die kleiner toename in alle kategorieë 
bedryfsuitgawes is onder andere die resultaat van die 
prosesse oor tyd, waardeur die Universiteit se aktiwiteite 
skerper met sy strategiese doelwitte in ooreenstemming 
gebring is en waarvolgens uitgawedissipline toegepas is om 
finansiële volhoubaarheid te verseker. 

Die toename in personeelkoste kan onder andere aan ‘n 
salarisaanpassing van 7,5% in 2011 vir alle personeel wat 
kwalifiseer, en 6,5% groei in voltydse permanente personeel 
toegeskryf word. Verdere personeelkostegroei kan 
toegeskryf word aan ‘n toename in betalings aan tydelike 
personeel, wat met die styging in derdegeldstroominkomste 
verband hou. 

BESKIKBARE FONDSE

Die Universiteit Stellenbosch bestuur sy fondse om 
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. Binne die poel 
onbeperkte fondse is fondse wat vir spesifieke doeleindes 
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geoormerk is en dus nie sondermeer aangewend kan 
word vir ander doeleindes as waarvoor dit geoormerk 
is nie. ‘n Voorbeeld hiervan is onder andere die US 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.

Die netto toename van R578,4 miljoen in beskikbare 
fondse van 2010 tot 2011 verteenwoordig ‘n afname van 
R343,8 miljoen in onbeperkte fondse, ‘n toename van 
R881,6 miljoen in beperkte fondse en ‘n toename van 
R40,3 miljoen in die billikewaarde-reserwe. Die toename 
in die billikewaarde-reserwe toon die toename in die 
waarde van die Universiteit se beleggings soos aan die 
billike markwaardes soos op die laaste handelsdag van 
2011, vergeleke met die einde van 2010, gemeet. Die 
billikewaarde-reserwe kan verdeel word in R328,4 miljoen 
wat aan onbeperkte fondse en R153,5 miljoen wat aan 
beperkte fondse toeskryfbaar is. Indien die billikewaarde-
aanpassings en wins by die verkoop van beleggings buite 
rekening gelaat word, beloop die netto toename in 
beskikbare fondse R401,5 miljoen. 

Die skerp afname in onbeperkte fondse kan toegeskryf 
word aan die aanwending van ongeoormerkte beskikbare 

fondse vir die HOOP Projek, die instandhoudingsprojek 
van die Fakulteit Gesondheidswetenskappe asook die 
bydrae tot bedryfskoste vir die Stellenbosse Instituut 
vir Gevorderde Navorsing (STIAS), soos deur die 
Raad bewillig word. Die Universiteit Stellenbosch se 
HOOP Projek is die resultaat van die formulering van 
‘n stel visioenêre akademiese inisiatiewe met ‘n fokus 
op ontwikkelingstemas, wat onder andere die volgende 
onderwerpe dek: die sosiaal-ekonomiese regte van die 
behoeftiges onder ons grondwetlike bedeling; die gebruik 
van geografiese inligtingstegnologieë vir die ontwikkeling 
van Afrika; hernubare en volhoubare energieverskaffing aan 
ontwikkelende streke; voedselsekuriteit in Suider-Afrika; 
landelike gesondheid en ontwikkeling; menswaardigheid; en 
indringerbiologie en omgewingsvolhoubaarheid. Die Raad 
van die Universiteit Stellenbosch het ‘n bedrag van R320 
miljoen vir die finansiering van hierdie projek goedgekeur, 
terwyl ‘n groot gedeelte hiervan as hefboomfinansiering 
vir die implementering van aanvanklik 21 inisiatiewe van 
die onderskeie fakulteite en steundienste toegewys is. Nie 
net fokus hierdie inisiatiewe op die ontwikkelingstemas 
nie, maar die werk wat gedoen word, dra ook by tot 
die generering van bykomende inkomste, byvoorbeeld 
deur nuwe navorsingskontrakte met ‘n fokus op die 
ontwikkelingstemas, asook verhoogde navorsingsuitsette 
wat betref publikasies en nagraadse studente wat gradueer. 
Die Universiteit se beskikbare fondse en netto batewaarde 

2007 2008

Toename/
(Afname)

2007/
2008

%

2009

Toename/
(Afname)

2008/
2009

%

2010

Toename/
(Afname)

2009/
2010

%

2011

Toename/
(Afname)

2010/
2011
%

Fondse 
beskikbaar, 
waarvan:

Rm/ 
%

6 149 6 166 0,3 6 736 9,2 7 227 7,3 7 805 8,0

Langtermyn- 
beleggings

Rm/
%

2 646 2 399 (9,3) 2 883 20,2 3 217 11,6 3 492 8,6

as % van fondse 
beskikbaar

% 43,0 38,9 42,8 44,5 44,7

Tabel 8:  
Beskikbare fondse en langtermynbeleggings, 2007–2011

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, asook die groot agterstand betreffende die instandhouding van fasiliteite 
en navorsingstoerusting wat nog nie behoorlik aangepak kon word nie, maar wat reeds in die begroting vir 2012 groter 
prioriteit geniet. Verdere bydraes hiervoor word verwag vanuit die kapitaalontwikkelingsveldtog en gefokusde ontginning 
van die intellektuele kapitaal in die Universiteit se maatskappye. Die Universiteit sal hierdie uitdagings deur sy strategiese 
benadering tot finansiële beplanning en bestuur aanpak.
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BELEGGINGS IN ONGENOTEERDE FILIALE EN GEASSOSIEERDE MAATSKAPPYE

Hieronder volg ’n skematiese voorstelling van die Universiteit Stellenbosch se groepstruktuur:

25

Stellenbosse Instituut vir 
Gevorderde Navorsing (STIAS)

Stellenbosch Trust

Die Stellenbosch 
Ontwikkelingstrust

US Beleggingstrust

Unistel Eiendomme 
(Edms) Bpk (100%)

InnovUS Tegnologie Oordrag 
(Edms) Bpk (100%)

USB 
Bestuursontwikkeling 
Bpk (48,8%)

Maatskappy sonder 
winsoogmerk en trusts

Maatskappye

US

5. Nagraadse Skool

Die Nagraadse Skool, wat in die Fakulteit 
Lettere en Sosiale Wetenskappe gesetel is, 
koördineer navorsingstemas wat fokus op Afrika 
se ontwikkeling en administreer die doktorale 
programme en voltydse doktorale beurse. Die 
Skool werf doktorale studente van die Afrika-
vasteland, stel studieleiers en eksaminators 
aan, en moniteer en evalueer relevante 
bedrywighede ten einde gehalte te verseker. Die 
eerste groep van 31 voltydse doktorale studente 
wat met beurse studeer, is in 2010 ingeneem; 22 
van hulle kom van buite Suid-Afrika. ’n Tweede 
groep van 23 is in 2011 ingeneem; 20 van hulle 
kom van buite Suid-Afrika.

Unistel Tegnologie (Edms) Bpk (100%)

Stellenbosch Universiteit Sportprestasie-instituut (Edms) Bpk (100%)

Stellenbosch Wind Energy Technologies (Edms) Bpk (50%)

Stellenbosch Nanofiber Company (Edms) Bpk (45%)

Aquastel (Edms) Bpk (100%)

Sun Media Stellenbosch (Edms) Bpk (55%)

Unistel Geneeskundige Laboratoriums (Edms) Bpk (35%)

Sun Space and Information Systems (Edms) Bpk (26%)
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Die Universiteit het soos op 31 Desember 2011 die volgende  
beleggings in ’n geassosieerde maatskappy gehad:

Die US Beleggingstrust, waarvan die Universiteit die alleenbegunstigde is, het soos op 31 Desember 2011 
die volgende beleggings in ongenoteerde filiale en geassosieerde maatskappye gehad:

Naam van maatskappy:	 USB	Bestuursontwikkeling	Bpk	

Aard van aktiwiteite:	 Ontwikkeling	en	aanbieding	van		 	
	 bestuursontwikkelingprogramme		
	 en	verskaffing	van	konsultasiedienste

Effektiewe aandelebesit:	 48,8%		

Boekwaarde van belang:	 	
- Belegging	 R7	149	000
- Lening	 Nul

Naam van maatskappy:	 Aquastel	(Edms)	Bpk	

Aard van aktiwiteite:	 Ontginning	van	akwakultuurtegnologie		

Effektiewe aandelebesit:	 100%		

Boekwaarde van belang:	 	
- Belegging	 R1	000
- Lening	 Nul

Naam van maatskappy:	 Sun	Media	Stellenbosch	(Edms)	Bpk		

Aard van aktiwiteite:	 Uitgewery	en	drukdienste		

Effektiewe aandelebesit:	 55%		

Boekwaarde van belang:	 	
- Belegging	 R1	000
- Lening	 Nul

Die Universiteit het soos op 31 Desember 2011 die volgende beleggings in ongenoteerde filiale gehad:

Die gekonsolideerde finansiële state sluit soos op 31 Desember 2011 die volgende trusts en maatskappy 
sonder winsoogmerk in:

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	 R1	000
- Lening	 R2	322	886

Naam van trust:	 Stellenbosch	Trust	

Aard van aktiwiteite:	 Fondswerwing	en	belegging	van		 	
	 skenkingsfondse		 	 	
Lening aan trust:	 Nul

Naam van maatskappy:	 Unistel	Eiendomme	(Edms)	Bpk	

Aard van aktiwiteite:	 Dormant	

	

		 		 	

Effektiewe aandelebesit:	 100%

Boekwaarde van belang:	 	
- Aandele	 R1	000
- Lening	 Nul

Naam van trust:	 Die	Stellenbosch	Ontwikkelingstrust

Aard van aktiwiteite:	 Belegging	in	eiendom	vir	onderrig-		 	
	 en	navorsingsaktiwiteite		
Lening aan trust:	 Nul

Naam van trust:	 US	Beleggingstrust	

Aard van aktiwiteite:	 Aanwending	van	die	kennisbasis	van	die		
	 Universiteit	vir	beleggings	tot	voordeel		
	 van	die	Universiteit	se	doelwitte

Boekwaarde van belang:	 	
- Belegging	 R100
- Lening	 Nul

Naam van maatskappy:	 Stellenbosse	Instituut	vir	Gevorderde		 	
	 Navorsing	(STIAS)

Aard van aktiwiteite:	 Bevordering	van	wetenskap	en	navorsing			

Boekwaarde van belang:	 	
- Belegging	 Nul
- Lening	 Nul
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Naam van maatskappy: Sun Space and Information Systems   
 (Edms) Bpk  

Aard van aktiwiteite: Ontwikkeling en vervaardiging van   
 mikrosatelliete en satellietsubstelsels

Effektiewe stemreg: 26%  

Boekwaarde van belang:  
- Belegging Nul
- Lening Nul

Naam van maatskappy: Unistel Geneeskundige Laboratoriums   
 (Edms) Bpk 

Aard van aktiwiteite: Verskaffing van genetiese, diagnostiese   
 en toetsingsdienste vir mense en diere 

Effektiewe stemreg: 35%  

Boekwaarde van belang:  
- Belegging R2 593 000
- Lening Nul

InnovUS Tegnologie Oordrag (Edms) Bpk, ‘n volfiliaal van die Universiteit, het die volgende beleggings in 
ongenoteerde filiale op 31 Desember 2011 gehad:

InnovUS Tegnologie Oordrag (Edms) Bpk, ‘n volfiliaal van die Universiteit, het gedurende die jaar die 
volgende beleggings in ongenoteerde geassosieerde maatskappye verkry:

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 R1 000
- Lening R4 970 143

Naam van maatskappy: Stellenbosch Nanofiber Company  
 (Edms) Bpk 

Aard van aktiwiteite: Kommersialisering van    
 nanoveseltegnologie

Effektiewe aandelebesit: 45%  

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 R1 000
- Lening R5 484 000

Naam van maatskappy: Stellenbosch Wind Energy Technologies   
 (Edms) Bpk 

Aard van aktiwiteite: Kommersialisering van    
 windenergiegenereringstegnologie

Effektiewe aandelebesit: 50% 

SLOT

Die Universiteitsraad het in 2011 besluit om my vir ’n volgende termyn as Rektor en Visekanselier van hierdie uitnemende 
instansie aan te stel. My opregte waardering aan die Raadslede vir die vertroue in my leierskap en vir die ondersteuning 
van my visie om die Universiteit Stellenbosch as instansie van wêreldgehalte en as volwaardige 21ste-eeuse universiteit te 
vestig.

Prof HR Botman
Rektor en Visekanselier



SENAATSVERSLAG AAN DIE RAAD insake Onderrig, 
Navorsing, Gemeenskapsinteraksie en Bedryfsake

Viserektor  
(Onderrig):  

Prof Magda Fourie-Malherbe

Viserektor  
(Navorsing):  

Prof Arnold van Zyl

Viserektor 
(Gemeenskapsinteraksie en 

Personeel):  
Prof Julian Smith

Uitvoerende Direkteur:  
Bedryf en Finansies: 

Prof Leopoldt van Huyssteen

Benewens die voorgeskrewe verslae oor onderrig en navorsing, word daar ook omvattend 
verslag gedoen oor al die onderskeie portefeuljes van die viserektors en die Uitvoerende 
Direkteur: Bedryf en Finansies.

D
ie Senaat van die Universiteit Stellenbosch bestaan 
uit:
• die Rektor en Visekanselier (Voorsitter);

• die drie viserektors;

• die Uitvoerende Direkteur: Bedryf en Finansies;

• twee lede van die Raad (die Raadsvoorsitter en een lid 
deur die Raad verkies);

• die Registrateur (Sekretaris);

• al die vol professors aan die Universiteit;

• alle departementele voorsitters wat nie vol professors is nie;

• vyf medeprofessors;

• vier Studenteraadslede;

• twee lede van die akademiese personeel wat nie 
professors of medeprofessors is nie;

• twee lede van die administratiewe personeel; 

• twee lede van die tegniese personeel; 

• dekane en visedekane wat nie vol professors is nie; en 

• die volgende bykomende persone wat deur die Raad 
tot lede van die Senaat verklaar is: Hoofdirekteur: 
Strategiese Inisiatiewe en Menslike Hulpbronne; 
Hoofdirekteur: Fasiliteitsbestuur; Hoofdirekteur: 
Finansies; Senior Direkteur: Informasietegnologie; 

Senior Direkteur: Akademiese Steun; Senior Direkteur: 
Institusionele Navorsing en Beplanning; Senior Direkteur: 
Biblioteek- en Inligtingsdiens; Senior Direkteur: Navorsing; 
Studentedekaan; Direkteur: Sentrum vir Onderrig en 
Leer; en Direkteur: Nagraadse en Internasionale Kantoor.

Die verslae van die viserektors en die dekane wat hier 
volg, gee breedvoerige uiteensettings van die akademiese 
en steundiensomgewings se aktiwiteite, tesame met 
aanduidings van hoe dié aktiwiteite op die fokusse inspeel 
en hoe dit die Universiteit se vordering met relevansie en 
beduidendheid versterk.

Met my eerste ampstermyn feitlik agter die rug, bedank 
ek graag die lede van die uitvoerende bestuur, Senaat, 
ander akademiese personeel en alle personeel in die 
steundiensomgewings vir hul toewyding, entoesiastiese 
deelname en ondersteuning.

Prof HR Botman
Voorsitter van die Senaat

28



2929

S t u d e n t e s u k s e s  i s  e e n  v a n  d i e 
U n i v e r s i t e i t  s e  v i e r  p r i m ê r e  f o k u s s e 
e n  e e n  v a n  d i e  d o e l w i t t e  v a n 
d i e  H O O P  P r o j e k  w a t  d e u r  d i e 
o n d e r s k e i e  i n i s i a t i e w e  s n y .  W ê r e l d w y d 
i s  s t u d e n t e g e m e e n s k a p p e  a a n  d i e 
o n t w i k k e l  e n  U n i v e r s i t e i t  S t e l l e n b o s c h 
s k e p  n o u  l e e r -  e n  l e e f o m g e w i n g s 
o m  t e  v o l d o e n  a a n  d i e  e i s e  v a n 
d i e  2 1 s t e  e e u .  D i e  L e e r s e n t r u m  v i r 
v o o r g r a a d s e  s t u d e n t e  e n  d i e  C a r n e g i e 
N a v o r s i n g s r u i m t e  v i r  n a g r a a d s e 
s t u d e n t e  i n  d i e  J S  G e r i c k e  B i b l i o t e e k 
i s  p a s g e m a a k  o m  a a n  d i e  b e h o e f t e s  v a n 
s t u d e n t e  o p  v e r s k i l l e n d e  v l a k k e  i n  h u l 
a k a d e m i e s e  l o o p b a a n  t e  v o l d o e n .
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STUDENTESUKSES AS INSTITUSIONELE 
FOKUS 

D
ie bevordering van studentesukses is deur die 
Bestuurspan as een van die vier strategiese 
fokusse van die Universiteit vir die volgende vyf 

jaar geïdentifiseer. Hierdie strategiese fokus behoort 
klaarblyklik tot die verantwoordelikheidsgebied van die 
Viserektor (Onderrig) (voortaan VR(O)); onderrig en 
leer staan immers sentraal in studente se akademiese 
sukses. ’n Verskeidenheid faktore van buite die formele 
onderrigsituasie werk egter ook op studentesukses in, 
waaronder: finansiële ondersteuning; persoonlike, studie- en 
beroepsvoorligting; huisvesting; sosiale aktiwiteite; vervoer 
en veiligheid. 

Sulke faktore is die teikens vir die afdelings in die 
lynfunksie van die VR(O). Oor dié afdelings se werk in die 
afgelope jaar word hieronder verslag gedoen onder vier 
hoofde: studente se in-klas- (kurrikulêre) ervaring; hulle 
buite-klas- (buitekurrikulêre) ervaring; administratiewe, 
finansiële en professionele ondersteuning aan studente; die 
monitering van studentevordering en -sukses. Elke hoof dui 
regstreeks of onregstreeks op ’n kategorie van aktiwiteite 
wat van besondere belang is vir die verwesenliking van 
studentesukses. 

IN-KLAS- (KURRIKULÊRE) ERVARING

Die tien fakulteite is direk vir ons studente se in-klas-
ervaring verantwoordelik – deur die verskaffing van 
onderrig en van leergeleenthede. (Voorbeelde van 
prestasies in en vernuwing by onderrig en leer word in 
die fakulteitsverslae verstrek). Verskeie steundiensafdelings 
lewer egter daarnaas veelvuldige indirekte bydraes tot 
die vernuwing en verbetering van studente se in-klas-
ervaring. Byvoorbeeld, die Sentrum vir Onderrig en Leer 
(SOL), wat sy werksaamhede op oorkoepelende leer- en 
onderrigaangeleenthede mik, lewer sulke indirekte bydraes 
deur werksaamhede soos: 

• die ondersteuning aan dosente met die doel om ’n leer- 
en onderrigkultuur uit te bou wat vir studentesukses 
bevorderlik is;

• die bevordering van meertaligheid en akademiese 
geletterdheid;

• die professionele ontwikkeling van dosente; en
• die bevordering van die akademieskap van onderrig en 

leer. 

Verder lewer SOL indirek ’n bydrae tot studente se in-
klas-ervaring deurdat hy betrokke is by die voortdurende 
vernuwing van dosente se onderrig- en leerbenadering en 
vaardighede. 

Voorts slaag die Vroeë Assesseringstelsel, ’n inisiatief 
van die Eerstejaarsakademie (EA), steeds daarin om 
die potensiële risikostudente in ’n spesifieke subgroep 
eerstejaars te identifiseer sodat hulle betyds die nodige 
ondersteuning kan ontvang. Verlengde graadprogramme 
help effektief om toegang tot die Universiteit te verbreed. 
Tutoropleiding groei van jaar tot jaar aan, met baie 
positiewe terugvoer van die deelnemende studente. 
Studentesteunaanstellings in nege fakulteite, ook deel 
van ’n EA-inisiatief, lewer ’n belangrike bydrae tot die 
studente se akademiese sukses. Sowel deur bykomende 
inisiatiewe – soos die identifisering van die eienskappe 
van suksesvolle graduandi, die ontwikkeling van ’n puik 
leerervaring vir eerstejaarstudente, die verbetering van leer- 
en onderrigfasiliteite en -tegnologie, en die deurlopende 
navorsing oor leer en onderrig in die hoër onderwys 
– as deur die verdere uitbou van ’n ondersteunende 
en positiewe leergemeenskap vir dosente, het SOL die 
afgelope jaar ’n uitsonderlike bydrae tot die ontwikkeling 
van dinamiese personeellede en suksesvolle studente 
gelewer. Toe rolspelers soos die fakulteite, die Afdeling 
Inligtingstegnologie en die studentesteunafdelings in ITOL 
(die IT in Onderrig en Leer-Forum) eers byeengebring 
is, het hulle gereageer met diepgaande gesprekke oor, en 
beter koördinering van, die beplanning wat ten doel het om 
die gebruik van tegnologie in onderrig en leer te versterk 
en uit te brei. 

Ook taal as onderrigmedium kan die student se sukses óf 
bevorder óf belemmer. Prominente aksies in die verslagjaar 
was, daarom, die fakulteite se verdere implementering 
van die meertalige onderrigmodel en die ondersteuning 
hiervan deur die Universiteit se Taalsentrum.

’n Voorlopige navorsingsverslag toon dat in verskeie 
fakulteite die implementering van parallelmedium-onderrig 
(PMO) tot die studentesukses bygedra het. Daarby het 
die Fakulteit Ingenieurswese vanjaar met opvoedkundige 
tolking geëksperimenteer as ’n middel om studente se 
taal- en veral reseptiewe vaardighede te bevorder; hy 
beoog om dit in 2012 uit te brei. Die Fakulteit Lettere en 
Sosiale Wetenskappe het die uitdagings wat met tweetalige 
onderrig gepaardgaan, doeltreffend aangepak deur 
eentalige tutoriale en seminaarklasse tot tweetalige lesings 
toe te voeg, veral in die eerstejaarsonderrig. Die dekane 
rapporteer dat die taalspesifikasies grootliks konsekwent 
toegepas word. Die taalgebruik in die klaskamer word op 
behoorlike wyse deur institusionele strukture gemoniteer, 
en daar is gevestigde klagteprosedures. Die aantal 
taalklagtes is baie beperk. Deur veral studenteliggame 
by die hantering van taalklagtes in te trek, byvoorbeeld 
die Akademiese Belangeraad, poog die Universiteit 

VERSLAG 
van die Viserektor (Onderrig)
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om die studente se rol in dié proses te verruim en hul 
tevredenheid met die uitkoms daarvan te vergroot.

Die Taalsentrum vervul eweneens ’n belangrike rol in die 
taalervaring van studente, deur sy betrokkenheid by sake 
soos die volgende:  

• opvoedkundige tolking in verskeie fakulteite;
• voorstelle vir riglyne vir die ontwikkeling van meertalige 

leermateriaal;
• taalsteun aan nagenoeg 2 800 studente in kredietdraende 

taalmodules (taalverwerwing en akademiese 
geletterdheid);

• skryfkonsultasies vir ongeveer 3 800 studente;
• meer as 50 werkswinkels vir 1 200 nagraadse studente;
• ondersteuning by die ontwikkeling van skryfverrykte 

modules;
• taaldienste soos vertaling, tolking en redigering; en
• die ontwikkeling van ’n e-leerprogram, Dinklees met ’n 

Plan: Kursus in Gevorderde Leesvaardighede.

Ook SOL speel in dié verband ’n belangrike rol; die 
studenteterugvoerstelsel, wat vrae oor taalaangeleenthede 
insluit, staan onder sy bestuur. 

Die student se belewing van die programinhoude is 
uiteraard bepalend vir die mate van sukses wat hy behaal. 
Hier speel die Afdeling Institusionele Navorsing en 
Beplanning (INB) ’n belangrike rol deur gehalteversekering 
en deur die fasilitering van inisiatiewe rakende program- en 
kurrikulumvernuwing.

BUITE-KLAS- (BUITEKURRIKULÊRE) ERVARING 

Talle rolspelers binne die lynfunksie van die VR(O) het in 
die verslagjaar studentesukses help bevorder danksy die 
kragtige invloed van hul aktiwiteite op die student se buite-
klas-belewenis.

Die Sentrum vir Studentegemeenskappe (SSG) het vanjaar 
gevorder met die versterking van die kluster-inisiatief 
waardeur sowel koshuis- as privaat studente al hoe 
meer geïntegreer word in studentegemeenskappe in die 
buite-klas-omgewing. Terselfdertyd word die studente se 
buite-klas-belewenis al hoe meer met die in-klas-ervaring 
geïntegreer. Onder die suksesse vir 2011 tel ongetwyfeld 
die bouwerk aan die eerste Privaatstudenteorganisasie-
spil (“hub”) wat in die amaMaties-kluster voltooi is en die 
vordering met die planne vir 2012 om 650 beddens in 
bestaande of nuwe koshuise by te voeg. Daarby het SSG 
vanjaar gevorder met die uitbreiding van die mentorstelsel 
na die privaat studente; verskeie innoverende praktyke 
is beproef. Daar was ’n groot hupstoot vir die ideaal om 
tred te hou met die studente se akademiese prestasie 
binne hul studentegemeenskappe: die implementering van 
die LAPS-stelsel (Leefplek-Akademiese-Prestasie-Stelsel), 
waarmee die akademiese prestasie van alle studente in 
die leefplekkonteks gemoniteer word. Die vordering met 
waardegedrewe bestuur in koshuise, PSO-wyke en dus ook 
klusters blyk uit die suksesvolle jaargesprekke wat met alle 
studenteleiers gevoer is; tegelyk blyk dit uit die verskuiwings 
in die verwelkomingspraktyke en uit die skerper gerigtheid 
van studenteleiers op nuwelinge se akademiese gereedheid 

– twee van die faktore wat tot die afskaffing van JOOL 
gelei het. 

Die Sentrum vir Studentesake (SSS) se aktiwiteite is 
oorhoofs op studentesukses gefokus, maar behels ook 
die bevordering van diversiteit en multikulturaliteit 
onder studente en die bevordering en ontwikkeling van 
studenteleierskap. Die Sentrum se drie hooffokusse 
vanjaar was: studentewelwees en algemene ondersteuning; 
gemeenskapsbetrokkenheid; en leierskapsontwikkeling, 
veral deur bemiddeling van die Frederik van Zyl 
Slabbert Instituut vir Studenteleierskapsontwikkeling 
(FVZS), wat vanjaar amptelik geloods is en ’n 
uitmuntende eerste bestaansjaar beleef het. Die 
Matie Gemeenskapsdiens (MGD) in die algemeen, 
en sy Eenstopdiens in die besonder, het weereens ’n 
uiters belangrike bydrae tot studente se deelname 
aan gemeenskapsinteraksie gelewer. Die meer as 40 
projekte wat by die Eenstopdiens geregistreer is, bied 
aan studente ’n verskeidenheid geleenthede om veral 
minder bevoorregte gemeenskappe en skole te dien. ’n 
Kortkursus in Gemeenskapsbetrokkenheid, aangebied 
in samewerking met die FVZS, het studente gehelp 
om hul gemeenskapsbetrokkenheid aan ’n teoretiese 
onderbou te koppel. MGD het nogmaals op die terreine 
van volwassene-onderwys, entrepreneurskapsopleiding, 
primêre gesondheidsorg en aanvullendewiskunde-klasse vir 
graad 12-leerders puik bydraes gelewer, en het steeds ons 
studente aan ’n wyer leefwêreld (as bloot die akademie) 
blootgestel.

Die Universiteit het ook ’n rol gespeel in die 
voorbereiding van leerders vir die hoër onderwys – 
veral deur die verskaffing van inligting by skoolbesoeke, 
loopbaanuitstallings en gespreksessies met adviseurs van 
die Sentrum vir Voornemende Studente (SVS). Projekte 
wat spesifiek op die voorbereiding van studente toegespits 
is, sluit in: Careers@Maties (’n gemeenskapsdiensprojek 
wat beroepsassessering aan topstudente in voorheen 
benadeelde skole bied); graad 9-vakkeuse-assessering en 
graad 11- en 12-loopbaanassessering (sowel by skole as 
individueel by die SVS); en die Eerstegenerasiekamp, wat in 
2012 vir die eerste keer aangebied sal word. Daarnaas is dit 
die SVS se oorhoofse werwingstrategie om uitnemendheid 
deur diversiteit te bevorder en die gehalte van die poel 
aansoekers te verbeter deur allerlei projekte, byvoorbeeld: 
Maties oppie Plein; Visit@Maties; Dag in die Lewe van 
’n Matie; die Werwingsbeursprojek; Rektorsetes met 
toppresteerders; en die Matriek van die Jaar-kompetisie. 
Uiteraard oefen hierdie soort inisiatiewe ’n beduidende 
invloed uit in die latere akademiese sukses van ingeskrewe 
studente.

ADMINISTRATIEWE, FINANSIËLE EN 
PROFESSIONELE ONDERSTEUNING AAN 
STUDENTE 

Die Sentrum vir Studentevoorligting en -ontwikkeling 
(SSVO) het vanjaar tasbaar aan die studente se vraag na 
professionele ondersteuning voldoen deur middel van 
voorligtings-, sielkundige en loopbaanontwikkelingsdienste. 
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6. Afrika Doktorale Akademie (ADA)

Hierdie inisiatief, wat aan die Nagraadse Skool gekoppel is, 
bied navorsingsopleiding en -ondersteuning van hoë gehalte 
sowel aan huidige en voornemende doktorale studente as aan 
akademici wat nagraadse studieleiding moet gee en nagraadse 
studente moet bestuur. Op dié wyse wil die ADA doktorale 
graduandi van wêreldgehalte lewer. Benewens opleidingskursusse 
vir voornemende en huidige doktorale studente in 
teorieë, metodologie en akademieskap, bied die ADA ook 
sertifikaatkursusse aan vir akademiese personeel gemoeid met 
die bestuur en begeleiding van nagraadse studie en navorsing. 
Die ADA lei deur sy winter- en somerskole jaarliks ongeveer 
200 doktorale studente in navorsingsmetodes op, en tussen 
100 en 120 doktorale studieleiers trek jaarliks voordeel uit die 
gestruktureerde werkswinkels in doktorale studieleiding. Die 
ADA verteenwoordig saam met PANGeA en die Nagraadse 
Skool ’n drieledige strategie om akademieskap en navorsing 
in Afrika te bevorder en so die verlies aan kundigheid op die 
vasteland teen te werk.

VERSLAG VAN DIE VISEREKTOR (Onderrig) (vervolg)

Die volgende statistiek weerspieël die benutting van hierdie 
dienste: tans bied die SSVO sowat 16 000 kontaksessies 
vir studente per jaar ; die aantal studente wat by die SSVO 
inskakel, het die afgelope 10 jaar met ongeveer 40% 
toegeneem. Hierdie styging is veral die afgelope drie jaar 
opvallend. Die SSVO beleef voorts ’n toename in die 
ernstigheidsgraad van die aanmeldings, en lewer dus op 
professionele wyse ’n onontbeerlike stabiliserende diens 
aan die studentegemeenskap.

Die administratiewe ondersteuning kom veral van 
die Afdeling Akademiese Administrasie. In 2011 is die 
aktiwiteite van die Kliëntedienssentrum gestroomlyn vir 
’n vinniger en doeltreffender diens aan studente, ouers 
en die algemene publiek. Die finansiële ondersteuning 
via voorgraadse beurse en lenings, bestuur deur die baie 
effektiewe Afdeling Beurse en Lenings (Voorgraads), was 
in 2011 ongeveer R152 miljoen uit die R290 miljoen wat 
aan voorgraadse beurse bestee is. Hierbenewens maak 
die toeganklikheid en gebruikersvriendelikheid van die 
Studente-inligtingstelsel, wat onder die beste aan Suid-
Afrikaanse universiteite tel, dit maklik om aansoek om 
toelating te doen, om te registreer en om navraag te 
doen oor sake soos eksamenuitslae. Al hierdie faktore 
dra by tot ’n effektiewe en professionele administratiewe 
ondersteuning van ons studente en dus, indirek, tot hul 
akademiese sukses.

MONITERING VAN STUDENTEVORDERING 
EN -SUKSES

Deur middel van onder meer ’n tredhou-stelsel 
moniteer die Universiteit die vordering van sy studente 
deurlopend ten einde dié wat akademies sukkel en spesiale 
ondersteuning nodig het, vroegtydig te identifiseer. Die 

tredhou-stelsel word tans webgebaseer gemaak sodat 
die akademiese bestuurders vinniger en meer effektiewe 
besluite sal kan neem. 

Die stelsels vir die monitering van eerstejaarretensie en 
-prestasie, die ontleding van uitvalstatistiek van eerstejaars 
en die analise van voor- en nagraadse deurvloeikoerse 
word elke jaar bygewerk. In 2011 is die LAPS geloods, ’n 
omvangryke toevoeging tot die stel tredhou-webwerwe. 
Die LAPS behels ’n eie webwerf vir elke leefplek (ook elke 
koshuis); elke leefplekbestuurder kan dus die betrokke 
studente se voorgraadse prestasie elektronies moniteer. 

Die Tredhou-Eenheid gebruik ’n reeks elektroniese 
vraelyste om studenteprofiele op te bou wat dit onder 
meer moontlik maak om intyds hulp te verskaf en om 
faktore te identifiseer waarby intervensie ’n belemmerende 
effek op die akademiese prestasie kan ondervang. 
Dieselfde profieldata word in navorsingsprojekte benut 
om voorspellingsmodelle te bou – die jongste intelligente 
algoritmes word ingespan om te bepaal in watter mate 
studente se prestasie voorspelbaar is op grond van 
hul profieldata. Voorts word internasionale kenners 
se voorspellingsveranderlikes of -konstrukte getoets, 
byvoorbeeld in die Grit-Projek, om te bepaal in hoeverre 
dit die plaaslike akademiese prestasie voorspel.  

Hierbenewens is Institusionele Navorsing en Beplanning 
(INB) verantwoordelik vir die verskaffing van 
institusionele inligting wat rigtinggewend is by strategiese 
bestuursbesluite. Deur middel van ’n INB-ontwikkelde 
stelsel van inskrywingsbeplanning en -bestuur (met onder 
meer slaagsyfers en deurvloeikoerse as basis), word 
bepaal watter studentegetalle en gepaardgaande eise aan 
byvoorbeeld mensekapasiteit en infrastruktuur die optimale 
onderrig- en leeromstandighede vir studentesukses lewer.
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AKADEMIESE VORDERING IN VERSKILLENDE STUDIEVELDE EN OP 
VERSKILLENDE VLAKKE, 2011

SAMESTELLING EN GROOTTE VAN 
STUDENTEKORPS VOLGENS GESLAG, 
2011

SAMESTELLING EN GROOTTE VAN 
STUDENTEKORPS VOLGENS RAS, 2011

KWALIFIKASIES TOEGEKEN 
VOLGENS TIPE, 2011

Vlakke per fakulteit
Getal  

studente
Vlakke per fakulteit

Getal  
studente

Agriwetenskappe 
Voorgraadse studente
Nagraadse studente
Spesiale studente

1 545
1 135

376
34

Lettere en Sosiale Wetenskappe 
Voorgraadse studente
Nagraadse studente
Spesiale studente

5 247
3 363
1 529

355

Ekonomiese en Bestuurs- 
wetenskappe    
Voorgraadse studente
Nagraadse studente
Spesiale studente

7 836

4 411
3 237

188

Natuurwetenskappe 
Voorgraadse studente
Nagraadse studente
Spesiale studente

2 989
2 135

759
95

Gesondheidswetenskappe      
Voorgraadse studente
Nagraadse studente
Spesiale studente

3 820
1 881
1 631

308

Opvoedkunde
Voorgraadse studente
Nagraadse studente
Spesiale studente

1 853
815

1 011
27

Ingenieurswese 
Voorgraadse studente
Nagraadse studente
Spesiale studente

3 137
2 384

692
61

Regsgeleerdheid
Voorgraadse studente
Nagraadse studente
Spesiale studente

825
411
401
13

Krygskunde 
Voorgraadse studente
Nagraadse studente
Spesiale studente

447
376
69
2

Teologie 
Voorgraadse studente
Nagraadse studente
Spesiale studente

494
140
338
16

Totaal 28 193

Geslag
Getal  

studente

Vroulik
Manlik

14 317
13 876

Totaal 28 193

Ras
Getal  

studente

Bruin
Indiër
Swart
Wit

4 454
591

4 233
18 915

Totaal 28 193

Tipe kwalifikasie            
Getal 

toegeken

Voorgraadse diplomas/sertifikate    

Algemene eerste baccalaureusgrade

Professionele eerste baccalaureusgrade

Nagraadse diplomas/sertifikate

Nagraadse B-grade

Honneursgrade

Meestersgrade

Doktorsgrade

79

2 154

1 139

1 188

81

1 266

1 295

150

Totaal 7 352



SAMESTELLING EN GROOTTE 
VAN STUDENTEKORPS VOLGENS 
HUISTAAL, 2011

SAMESTELLING EN GROOTTE 
VAN STUDENTEKORPS VOLGENS 
GEOGRAFIESE HERKOMS, 2011 

Huistaal           
Getal  

studente

Afrikaans    

Engels

Afrikaans/Engels

Xhosa

Ander amptelike SA tale

Ander tale

13 502

10 463

1 267

708

1 121

1 132

Totaal 28 193

Geografiese  
herkoms           

Getal  
studente     

Persentasie

Suid-Afrika    

Wes-Kaap

Noord-Kaap

Oos-Kaap

Vrystaat

KwaZulu-Natal

Mpumalanga

Limpopo

Gauteng

Noordwes

Ander lande

Botswana

Lesotho 

Namibië

Swaziland

Zimbabwe

Elders

25 693

17 799

689

1 610

429

1 338

478

383

2 756

211

2 500

105

47

777

58

190

1 323

91,1%

63,1%

2,4%

5,7%

1,5%

4,7%

1,7%

1,4%

9,8%

0,7%

8,9%

0,4%

0,2%

2,8%

0,2%

0,7%

4,7%

Totaal 28 193 100%

VERSLAG VAN DIE VISEREKTOR (Onderrig) (vervolg)

7. PANGeA

Die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 
het in vennootskap met vyf universiteite in 
Afrika die Vennootskap vir Afrika se Volgende 
Geslag Akademici (PANGeA) formeel in 
2011 geloods. PANGeA stel hom ten doel 
om die intellek-trek (“brain drain”) uit Afrika 
te stuit en die agteruitgang van vakkundigheid 
op die vasteland om te keer deur die 
volgende generasie Afrika-akademici te 
ontwikkel. Om die hoër onderwys in Afrika 
te versterk, skep PANGeA geleenthede vir 
samewerkende navorsing en kennisuitruiling 
tussen portuurinstellings, vir metodologiese 
ontwikkeling, vir voltydse doktorale studie 
en vir die instel, op die lange duur, van 
gesamentlike doktorale graadprogramme. 
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D
ie Universiteit Stellenbosch (US) het vir 
homself die visie gestel om hom as die voorste 
navorsingsintensiewe hoëronderwysinstelling op die 

Afrika-vasteland te vestig deur uitnemendheid na te streef 
en op die voorpunt van sy gekose navorsingsfokusareas 
te bly, deur nasionale en internasionale aansien te verwerf 
op grond van sy navorsingsuitsette, deur relevant tot 
die behoeftes van die gemeenskap te wees en deur 
ondernemend, innoverend en selfvernuwend te wees.

In 2011 het die amptelike 2010-navorsingsuitsetdata 
wat ons van die Departement van Hoër Onderwys en 
Opleiding (DHOO) ontvang het, weer eens die Universiteit 
se reputasie as die navorsingsproduktiefste akademiese 
instansie op nasionale vlak bevestig. Die geweegde 
navorsingsuitset per US-personeellid (publikasies en 
nagraadse studente) was 2,37 – die hoogste van al die 
universiteite in die land vir die derde opeenvolgende jaar. 
Daar was nogmaals ’n verskuiwing van ons publikasies 
na internasionale vaktydskrifte met die verskyning van 
72,5% van ons geakkrediteerde artikels in internasionale 
vaktydskrifte. Die bedrag aan DHOO-subsidie wat die 
Universiteit vir boeke en hoofstukke in boeke, en vir 
konferensieverrigtings ontvang het, het van 2005 tot 2010 
met onderskeidelik 25,5% en 24,5% toegeneem.

Betekenisvolle bydraes is tot die vier institusionele 
fokusse gemaak deur die verskaffing van professionele 
ondersteuningsdienste aan die Universiteit 
se navorsingsgemeenskap deur die Afdeling 
Navorsingsontwikkeling (ANO), die Nagraadse en 
Internasionale Kantoor (NGIK) en die Biblioteek- en 
Inligtingsdiens.

BEHOUD EN VERBREDING VAN ONS 
INSTITUSIONELE KUNDIGHEIDSBASIS 

Die verantwoordelikheidsentrum se belangrikste bydraes 
tot hierdie fokus behels:

• die ontwikkeling en bestuur van 
navorsingsvennootskappe met die industrie en die 
regering;

• die bou van internasionale akademiese netwerke; en

• die fasilitering van toegang tot hulpbronne ter 
ondersteuning van navorsing en nagraadse opleiding.

Hierdie bydraes is natuurlik onlosmaaklik verbonde aan die 
institusionele fokus op volhoubaarheid en studentesukses, 
veral op nagraadse vlak.

Die ANO het die taak om alle navorsings- en 
navorsingsverwante kontrakte, asook formele 
vennootskappe met die nasionale regeringsagentskappe 

en die wetenskapsrade, te bestuur. Altesaam 650 
nuwe navorsingskontrakte is in 2011 verwerk. Die 
navorsingskontrakte wat in 2011 onderteken is, beloop 
altesaam R465 miljoen terwyl etlike kontrakte nog 
onderhandel word en binnekort gefinaliseer sal word. 
Ons vennootskap met die bedryf is verder versterk 
deur THRIP (die Program vir Tegnologie en Menslike 
Hulpbronne in die Nywerheid) met die voorlegging 
van 42 befondsingsaansoeke. Dit het uitgeloop op ’n 
voorleggingsukseskoers van 98% en die toekenning van ’n 
bykomende R16,5 miljoen aan die Universiteit.

Die Afdeling het ook die voorlegging van 14 nuwe 
aansoeke vir Europese Unie (EU)-befondsing gefasiliteer 
– ’n mededingende befondsingsprogram wat sterk 
internasionale navorsingsvennootskappe vereis. Die 
aantal suksesvolle EU-aansoeke waarby US-navorsers 
in 2011 betrokke was, was altesaam 27, wat ’n algehele 
toekenningsinkomste van ongeveer €5,3 miljoen 
verteenwoordig. Navorsingsontwikkeling het ook ’n 
sleutelrol gespeel by die voorlegging van 47 aansoeke aan 
die Nasionale Navorsingstigting (NNS) in reaksie op die 
uitnodiging vir 62 nuwe SARChI-leerstoele op nasionale 
vlak, waarvan die uitslag nog verwag word. Die Afdeling het 
ook die voorlegging van vier aansoeke in antwoord op die 
Departement van Wetenskap en Tegnologie se Globale 
Verandering, Volhoubaarheid en die Gemeenskap (GCSS)-
uitnodiging in 2011 gehanteer. Drie hiervan was suksesvol, 
wat ’n toekenninginkomste van ongeveer R15 miljoen oor 
die volgende drie jaar behels.

Die behoud en uitbreiding van ons kundigheidsbasis 
steun ook op die uitbou van ons reputasie as ’n 
voorkeurnavorsingsvennoot. Die jaarlikse institusionele 
navorsingsverslag, Research@Stellenbosch, en ’n video 
oor navorsing aan die Universiteit wat deur ANO 
saamgestel is, het by die 2011-MACE (Marketing, 
Advancement and Communication in Education)-konferensie 
uitnemendheidtoekennings ontvang. ANO het ook 
’n belangrike rol gespeel met die suksesvolle mede-
aanbieding – saam met die Universiteit van Kaapstad en die 
Universiteit van Wes-Kaapland – van die DWT-Minister se 
begrotingstoespraakete in 2011.

Die Nagraadse en Internasionale Kantoor (NGIK) 
ondersteun die internasionale mobiliteit van personeel 
en studente. By Confucius Instituut aan die Universiteit 
Stellenbosch, wat ook deel van die NGIK vorm, is ’n 
nuwe direkteur aangestel en sy werksaamhede uitgebrei. 
Hierdie werksaamhede konsentreer op die bevordering 
van die Chinese taal en kultuur in die breër Stellenbosch-
gemeenskap, in samewerking met die Universiteit se 
Skolevennootskapinisiatief.

VERSLAG 
van die Viserektor (Navorsing)
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VERSLAG VAN DIE VISEREKTOR (Navorsing) (vervolg)

Gesamentlike en dubbelgraadprogramme is tot die 
magistervlak uitgebrei. ’n Dubbelgraad in Duits, wat deur 
die Universiteit van Leipzig en die US aangebied word, 
het sy eerste inname van studente beleef en verdere 
gesamentlike PhD’s is goedgekeur of word oorweeg. 
Uitwaartse studentemobiliteit het toegeneem, met 
nagraadse deelname wat die voorgraadse deelname 
oortref het. Stellenbosch was deel van drie Erasmus 
Mundus Aksie 2-programme in die eerste toekenningsiklus 
vir nagraadse studiebeurse aan Suid-Afrikaanse studente. 
Hierdie programme was Sapient (gekoördineer deur 
Radboud Universiteit, Nijmegen), ema2sa (gekoördineer 
deur die KU Leuven) en EUROSA (gekoördineer deur die 
Universiteit van Antwerpen).

Drie-en-veertig US-studente het 12 verskillende 
somerskole wêreldwyd bygewoon, waarvan die AC 21 
Student Forum, die Lott Summer Fellows Institute (Universiteit 
van Mississippi) en die Natuurwetenskap-somerskool 
(Universiteit van Hohenheim) nuwe toevoegings tot die 
spyskaart was. Plaaslik is die Globale Burgerskap-projek 
bekendgestel om bewustheid van die internasionalisering 
van hoër onderwys en die moontlikhede vir studie in 
die buiteland onder plaaslike studente te verbeter. Nuwe 
uitruilooreenkomste het op vennootskappe met instellings 
in die VSA en Asië gekonsentreer. Sewe doelgemaakte 
internasionale programme het 100 besoekende studente 
van verskillende instellings bedien, waaronder twee 
nuwe programme vir Rensselaer Polytechnic Institute 
en die Universiteit van Warwick in noue samewerking 
met die Fakulteit Ingenieurswese en die Afdeling 
Gemeenskapsinteraksie onderskeidelik.

Die NGIK het ’n aansoek om befondsing vir die Trans-
disciplinary Training for Resource Efficiency and Climate 
Change Adaptation in Africa (TRECCAfrica)-konsortium 
gefasiliteer (kyk bladsy 79). Die aansoek was suksesvol en 
het gelei tot die vestiging van ’n groot nuwe Afrika-netwerk 
waarin die Universiteit Stellenbosch die leidende instelling 
is. TRECCAfrica is die Europese Unie se akademiese 
mobiliteitsprogram intra-ACP (Afrika, Karibiese en Pasifiese 
streke) wat vir 72 nagraadse studente ’n raamwerk vir 
nagraadse studiegeleenthede skep, met aktiewe akademiese 
samewerking wat aandag gee aan klimaatsverandering en 
hulpbronuitputting in Afrika. Die ANO en die NGIK het 
albei ’n bydraende rol gespeel in die USAID-befondste 
Periperi U, die Partners Enhancing Resilience to People 
Exposed to Risks-netwerk, wat ’n platform skep vir 
universiteitsvennootskap om ramprisiko’s in Afrika te 
verminder, met ’n spesiale fokus op die bevordering van 
universiteitsoptrede vir die vermindering van risiko en 
weerloosheid (kyk bladsy 66). 

Die Biblioteek het ’n nuwe navorsingsruimte met 
groot sukses in die JS Gericke-biblioteek ingerig ter 
ondersteuning van die institusionele akademiese strewe, 
maar veral van gesamentlike en nagraadse navorsing. 
Hierdie wêreldklaslokaal is amptelik in Mei geopen en in 
November 2011 die Carnegie Navorsingsruimte genoem. 
Die benoemingseremonie het ook die Universiteit se eeu 
lange verhouding met die Carnegie Corporation van New 

York herdenk. Verskeie soekstrategie- en skrywerslypskole 
is deur die Biblioteekdiens aangebied binne die bestek van 
die bestaande vennootskap tussen Stellenbosch en Elsevier 
met die oog daarop om navorsingsuitsette en nagraadse 
opleiding te bevorder.

Ten grondslag van die Biblioteek se diens is sy doel om 
hulpbronne en gereedskap te verkry om die instelling se 
navorsingsuitset te vergroot, te ondersteun en te bestuur. 
Die getal elektroniese vaktydskrifte in die versameling 
het van 51 100 tot 60 900 titels toegeneem. Elektroniese 
boeke het van 7 600 tot 8 900 titels toegeneem. Die 
Elsevier-vennootskap het die Universiteit voorsien van 
aanlyninhoud en -geleenthede om gehalte-vakkundigheid 
aan die instelling te bevorder. In Mei het deelnemers The 
changing landscape of academic research and publishing-
werksessie bygewoon om tendense in akademiese 
navorsing en hoe om in internasionale vaktydskrifte 
te publiseer te bespreek. In Julie het die Biblioteek ’n 
Navorsingsprestasie-evalueringswerksessie aangebied om 
die Universiteit se navorsingsvermoëns te ondersoek en te 
beoordeel.

Die Biblioteek het in Oktober as gasheer vir ’n 
vryetoegang-seminaar opgetree. Elf ooptoegang-
tydskriftitels is bekendgestel, wat via die SUNJournals-
projek gepubliseer sal word. In aansluiting by die beginsel 
van openlike beskikbaarstelling van die Universiteit se 
navorsingsuitset, het die Universiteit sy institusionele 
elektroniese repositorium, SUNScholar, eksponensieel 
uitgebrei. Die repositorium het nou byna 16 000 items. 
Vroeër vanjaar het die Biblioteek aansoek gedoen om 
befondsing uit die Universiteit se Strategiese Fonds om 
’n Vryetoegangfonds vir die instansie te ontwikkel en het 
hierdie befondsing ontvang. Hierdie fonds word gebruik 
om die Universiteit se navorsers te ondersteun om in 
vryetoegang-vaktydskrifte te publiseer. 

DIVERSITEIT VAN PERSONEEL EN 
STUDENTE

In noue samewerking met die fakulteite is die nuwe 
Mellon-vroeë-navorsingsloopbaan-ontwikkelingsprogram 
(MERC) in 2011 deur die ANO bekendgestel, wat 60 jong 
navorsers formeel met ervare mentors verbind het. Die 
oogmerk van hierdie program is die ontwikkeling van ’n 
nuwe generasie navorsingsproduktiewe akademici, wat 
meer verteenwoordigend van ons land se demografie 
sal wees. ’n Suksesvolle reeks vaardigheidsontwikkeling-
werksessies en -simposia is weer in 2011 deur die ANO, 
NGIK en die Biblioteek aangebied, wat fokus op die 
ontwikkeling van generiese navorsingsvaardighede van 
nadoktorale genote en akademiese personeel en ook 
sal bydra tot die verjonging en diversifisering van ons 
navorsingskorps.

STUDENTESUKSES

Inisiatiewe wat in 2011 deur die NGIK en die Biblioteek 
onderneem is, het studentesukses sterk gesteun oor die 
volle studentespektrum (in die geval van die Biblioteek), 
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maar veral ook op die nagraadse vlak waaraan die NGIK 
hulself toewy.

Die nagraadse portaal, Stellenbosch Postgrad, is amptelik 
deur die NGIK bekendgestel en die webtuiste vir 
voornemende nagraadse studente het waarde toegevoeg 
tot die aansoekproses vir nagraadse studente en dit 
vereenvoudig. Kursusse en intervensies vir nagraadse 
vaardigheidsontwikkeling is in ’n gekoördineerde nagraadse 
ontwikkelingsplan, bekend as on.track, geplaas. Deur hierdie 
plan kry nagraadse studente toegang tot ’n ongeëwenaarde 
aanbod van kursusse, seminare en werksessies wat generies 
gerig is op die kernvaardighede wat vir die suksesvolle 
voltooiing van ’n navorsingsgraad vereis word. 

Deur Nagraadse en Internasionale Befondsing word 
finansiële steun aan nagraadse studente voorsien deur 
die administrasie van departementele en private beurse, 
stipendia van nasionale befondsingsliggame (soos die NNS 
en die WNNR) en aansienlike stipendia van die HB Thom 
Trust, die Harry Crossley Trust en die Wilhelm Frank Trust. 
Altesaam R14,2 miljoen is uit sentrale Universiteitsfondse 
aan nagraadse studente toegeken, waarvan R5,3 
miljoen op grond van finansiële behoefte toegeken is as 
ondersteunende studiebeurse.

Die Biblioteek het die Leersentrum op 16 Februarie 
amptelik geopen as ’n inisiatief van die HOOP Projek 
om student-gesentreerde leer te ondersteun. Sedert 
die inwerkingtreding daarvan was die Leersentrum ’n 
dawerende sukses, met duisende studente wat die fasiliteit 
besoek het. Die Carnegie Navorsingsruimte, wat in Mei 
geopen is, is net vir nagraadse studente. Die beskikbaarheid 
van hierdie sentrums maak ’n belangrike bydrae tot 
die sukses van voorgraadse én nagraadse studente. 

Aanvullend tot die beleggings wat met die oprigting van 
die Leersentrum en Carnegie Navorsingsruimte gemaak 
is, is uitstekende vordering met die verdere ontwikkeling 
van inligtingsgeletterdheidsprogramme gemaak om die 
deurvloeikoers en navorsingsuitset te verbeter. Altesaam 
160 opleidingsessies is gedurende 2011 onderneem, wat 
deur 4 072 studente bygewoon is. ’n Suksesvolle nagraadse 
opleidingsprogram is ook ontwikkel.

SISTEMIESE VOLHOUBAARHEID

Benewens verskeie aspekte reeds hierbo genoem 
wat verband hou met volhoubaarheid, het die 
verantwoordelikheidsentrum ’n aantal bydraes ter 
ondersteuning van sistemiese institusionele volhoubaarheid 
gemaak. In samewerking met die Afdeling Finansies 
het ANO suksesvolle oudits deur USAID en NUFFIC 
gefasiliteer, wat in die toekoms voorsiening maak vir 
regstreekse navorsingstoekenning-befondsing aan die 
Universiteit deur hierdie befondsingsinstansies. Hierdie 
twee Universiteitsafdelings het ook gesamentlik ’n leidende 
rol gespeel in die nasionale bespreking oor die volle koste 
van navorsingsprojekte.

’n Institusionele navorsingsintegriteitsbeampte is in 2011 
deur die Afdeling Navorsingsontwikkeling aangestel. 
Hierdie pos sal die Afdeling se mandaat versterk om 
verantwoordelike en etiese navorsingspraktyke voor te 
staan en te bevorder, wat van die allerhoogste belang is vir 
die volhoubaarheid van die institusionele navorsingstrewe. 
’n Institusionele prosedure vir die ondersoek van 
navorsingswangedrag is deur die Universiteit se Senaat 
en Raad goedgekeur om die risiko vir die Universiteit se 
navorsingsreputasie en finansies te beperk.

8. Instituut vir Wiskunde- en 
Wetenskaponderwys 

Die Instituut vir Wiskunde- en Wetenskaponderwys 
(IWWOUS), reeds in 1977 gestig, is in 2011 formeel as 
hoop-skeppende inisiatief in die HOOP Projek opgeneem. 
IWWOUS bied ’n uiters suksesvolle oorbrugginsprogram, 
SciMathUS, aan. Dié gestruktureerde program bied aan 100 
matrikulante uit voorheen benadeelde skole wat nie aan 
die toelatingsvereistes vir die hoër onderwys voldoen nie, 
maar tog potensiaal toon, ’n kans om hul graad 12-punte in 
Wiskunde en óf Fisiese Wetenskappe óf Rekeningkunde te 
verbeter. Deur middel van ’n jaar van intensiewe onderrig 
skep die program die geleentheid vir studente om toegang 
tot die Universiteit te verkry. In SciMathUS, wat in sowel 
Afrikaans as Engels aangebied word, leer die studente ook 
ander vaardighede aan – soos lewensvaardighede, studie- 
en denkvaardighede, rekenaargeletterdheid en akademiese 
taalvaardighede. Die program spog met ’n 100%-slaagsyfer en 
het tot dusver meer as 600 gegradueerdes gelewer. Baie van 
hulle is vandag dokters, fisioterapeute, ingenieurs, onderwysers, 
boekhouers of fondsbestuurders.
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N
amate die institusionele visie ontwikkel en verfyn 
word en namate die implementering van aksies 
wat gemik is op die verwerkliking daarvan vorder, 

word al hoe strawwer eise aan die onderskeie uitvoerende 
portefeuljes gestel. Die onderhawige portefeulje is geen 
uitsondering nie en daar moes in die verslagjaar weer 
eens soepelheid en innovering aan die dag gelê word om 
’n gepaste instaatstellende en waardetoevoegende rol te 
speel.

Die sakeplan van hierdie verantwoordelikheidsentrum (VS) 
vir 2011 was in die algemeen daarop ingestel om op ’n 
innoverende en koste-effektiewe wyse die institusionele 
visie, doelwitte en strategie te ondersteun. Terwyl 
sleutelkonsepte soos die Millenniumontwikkelingsdoelwitte, 
uitnemendheid, toeganklikheid en sukses rigtinggewend 
gebly het, is daar uitdruklike aandag gegee aan ’n 
bydrae uit die verantwoordelikheidsentrum tot die 
bevordering van die vier institusionele strategiese fokusse, 
te wete studentesukses, diversiteit, kundigheidbasis en 
volhoubaarheid.

In 2007 is uiteenlopende omgewings en 
verantwoordelikhede byeengebring om beslag te gee aan 
die verantwoordelikheidsentrum in sy huidige vorm en 
met sy huidige naam. Potensieel deurslaggewende bydraes 
word daarmee uit die omgewings verantwoordelik vir 
gemeenskapsinteraksie, menslikehulpbronbestuur en 
sport gelewer. Gemeenskapsinteraksie is as volwaardige 
akademiese kernfunksie erken en gevestig, terwyl 
menslikehulpbronbestuur aansienlike vordering gemaak 
het, veral m.b.t. personeelwelwees en personeelopleiding 
en -ontwikkeling. Sowel vergoedings- en prestasiebestuur 
as aansporings- en erkenningsmeganismes het eweneens 
heelwat meer aandag gekry. In die jongste verwikkelinge 
by menslikehulpbronbestuur is die diensbillikheidsfunksie 
by die Afdeling Strategiese Inisiatiewe en Menslike 
Hulpbronne geïnkorporeer en word ’n werwingstelsel 
nou gevestig. Aan die sportfront is voortgegaan 
met die implementering van die Sportplan, waar die 
kommersialisering van die sportbates ’n sleutelkomponent 
bly. Hiernaas is ondersteunende (instaatstellende) bydraes 
moontlik uit die afdelings Regsdienste (’n onlangse 
toevoeging tot die portefeulje), Kampusgesondheidsdiens 
(wat tot stand gekom het a.g.v. die uitbreiding van 
Studentegesondheidsdiens), Institusionele MIV-koördinering 
en Korporatiewe Entiteite (gebaseer op ’n bestuursmodel 
wat daarop ingestel is om die entiteite te optimeer).

Die VS in sy totaliteit leen hom dus goed daartoe om ’n 
bydrae te maak tot die vier fokusse wat die dryfvere is 
vir sistemiese volhoubaarheid. Hieronder word egter in 
groter detail oorwegend na drie afdelings verwys, te wete 

Gemeenskapsinteraksie, Strategiese Inisiatiewe en Menslike 
Hulpbronne asook Maties Sport, en daarna kortliks na die res.

GEMEENSKAPSINTERAKSIE (GI)

Die Afdeling Gemeenskapsinteraksie bly ’n klein eenheid, 
maar laat hom ongetwyfeld al hoe meer geld. Naas die 
talle geleenthede vir akademiese werk wat GI vir studente 
en dosente skep, speel hierdie Afdeling ’n waardevolle rol 
deur oordeelkundige vennootskapsbestuur. Op die hoër 
vlak is ‘primêre’ vennootskappe met staatsdepartemente in 
samewerking met die onderskeie dekane tot die voordeel 
van die fakulteite spesifiek en die Universiteit in die 
algemeen bestuur. 

Met betrekking tot die Departement van Verdediging 
was die volhoubaarheid van die vennootskap sedert ’n 
paar jaar gelede onder geweldige druk. Vanuit die VS is 
daar inisiatiewe onderneem wat aansienlik bygedra het 
tot die verbetering van die verhoudings en dus tot die 
volhoubaarheid van die vennootskap. In dié proses is die 
kundigheidsbasis, wat oor tyd aansienlik verwater is, weer 
stelselmatig opgebou, weliswaar nog nie tot die omvang 
en die vlak wat tipies van die Universiteit Stellenbosch is 
nie. Nouer samewerking is algaande bewerkstellig met die 
Dekaan van die Fakulteit Krygskunde, die Bevelvoerder van 
die Akademie, die Viserektor (Onderrig) en die Viserektor 
(Navorsing). 

Ondersteuning aan en samewerking met die Dekaan 
van die Fakulteit Gesondheidswetenskappe dra 
eweneens tot die volhoubaarheid van die Fakulteit en 
die uitbouing van die kundigheidsbasis by deur gepaste 
bestuursinsette te verseker in die vennootskap met 
die provinsiale Departement van Gesondheid. Kritieke 
aspekte soos die Beroepspesifieke Dispensasie en die 
Gesamentlike Ooreenkoms is in oorleg met die ander 
universiteite in die streek en met die Departement 
van Gesondheid bestuur. Die bestuur van die primêre 
kerk- en landbouvennootskappe (wat betrekking het 
op die Fakulteite Teologie en AgriWetenskappe) het ’n 
soortgelyke, maar kleiner, voordeel t.o.v. volhoubaarheid en 
kundigheid tot gevolg gehad.

‘Sekondêre vennootskappe’, soos dié wat deur middel 
van memoranda van verstandhouding tot stand kom, dra 
grootliks by tot die skep van akademiese geleenthede en 
soms ook van geleenthede om derdegeldstroominkomste 
te genereer. Voorts word daar beduidend bygedra tot die 
uitbou van die reputasie van die Universiteit as ’n relevante 
en gemeenskapsensitiewe instansie wat ’n bydrae lewer tot 
volhoubaarheid en die toepassing van die kundigheidsbasis. 
In die verslagjaar is twee nuwe memoranda van 

VERSLAG van die Viserektor
(Gemeenskapsinteraksie en Personeel)
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verstandhouding by die bestaandes gevoeg, te wete 
met die Drakenstein Munisipaliteit en met die Hessequa 
Munisipaliteit.

Die grondslag is nou volledig gelê om die 
Skolevennootskapsprojek (Universiteit Stellenbosch 
skole-interaksie) ten volle te implementeer nadat daar 
oor etlike jare geraadpleeg, beplan en geëksperimenteer 
is. Die doelwitte wat die projek onderlê, is tekenend van 
die bydrae tot die institusionele fokusse studentesukses, 
diversiteit en volhoubaarheid. Spesifieke doelwitte wat 
nagestreef word, is:

• om die persentasie voorgraadse bruin, swart en Indiër-
studente teen 2015 te help vergroot tot 34%; 

• om die aantal leerders wat Wiskunde en Fisiese 
Wetenskappe op hoërskool neem, te vergroot; 

• om geletterdheidsvlakke in laer- en hoërskole te help 
verbeter ; en

• om professionele ontwikkelingsnetwerke tussen die twee 
skoolvlakke te versterk.

’n Beduidende bydrae is ook gemaak tot die uitbou van die 
kundigheidsbasis met betrekking tot gemeenskapsinteraksie 
deur die aanbied en fasilitering van en deelname aan 
plaaslike en nasionale werksessies en kortkursusse, en deur 
die publikasie van navorsingsartikels.

Die bydrae van GI tot die bevordering van rassediversiteit 
is potensieel baie groot, aangesien die interaksie 
oorwegend met gemeenskappe plaasvind wat vroeër 
uitgesluit was van die kennisvoordele wat die Universiteit 
te bied het. Naas geleenthede wat geskep word, word die 
geloofwaardigheid en beeld van die Universiteit beduidend 
uitgebou, wat voordelig vir onder meer werwingsaksies 
is. Interessante moontlikhede met betrekking tot Science 
meets Society het ook reeds beslag gekry in samewerking 
met die afdeling Navorsingsontwikkeling. Voorts word, 
naas rassediversiteit, ook ’n diversiteit van idees bevorder 
in die ruimtes wat nou ook vir akademiese werk ontsluit 
word. ’n Kategorie van sulke ruimtes wat so ontstaan, die 
sogenaamde landelike platforms, is ’n besondere voorbeeld 
hiervan. 

MENSLIKE HULPBRONNE 

Die Afdeling Strategiese Inisiatiewe en Menslike 
Hulpbronne bied ’n deurslaggewende instaatstellende 
steundiensomgewing vanweë die impak van die rol, funksie 
en dienste gelewer. Oorhoofs is veral die daarstelling 
en instandhouding van ’n kundige, stabiele en lojale 
personeelkorps van groot belang met betrekking tot al vier 
institusionele fokusse.

Terwyl die roetine-menslikehulpbronaktiwiteite en 
-prosesse baie effektief in die verslagjaar voortgesit is, 
is daar groot klem gelê op die beplanning van verskeie 
strategiese intervensies. Dit is gedoen met die oog 
daarop om die aktiwiteite en prosesse fyner in te stel 
op die vier institusionele fokusse ten einde strategies en 
operasioneel die sistemiese volhoubaarheid van die US 
te help verseker. Die Afdeling het gedurende 2011 reeds 

wesenlike vordering gemaak met alle fasette van sistemiese 
menslikehulpbronbestuursdienste wat gedesentraliseerde 
dienslewering in die onderskeie Universiteitsomgewings 
verseker. Daar is egter belangrike strategiese en 
operasionele toevoegings wat gemaak moes word om te 
verseker dat die Universiteit se mikpunte met betrekking 
tot personeel in die onderskeie strategiese fokusse van die 
Universiteit teen 2016 bereik kan word. 

Daar is verskeie oorwegings wat strategiese werwing 
’n prioriteit maak, waarvan een die noodsaaklikheid 
van diversifisering van die US se personeelkorps op 
senior vlakke is. ’n Tweede belangrike oorweging is 
die noodsaaklikheid om die US se kundigheidsbasis te 
behou en skaars kundighede te bekom – gesien teen die 
agtergrond dat die US oor die volgende vyf jaar verskeie 
senior akademici en steundienspersoneel gaan verloor 
as gevolg van roetine-aftredes. Teen hierdie agtergrond is 
beplanning voltooi om die tradisionele werwingsaksies deur 
middel van advertering in die media aan te vul met gepaste 
strategiese werwingsaksies op veral posvlakke 2 tot 5.

Beplanning is voorts voltooi om sowel ’n geformaliseerde 
mentorskapprogram in te stel as om professionele afrigters 
(“coaches”) aan sekere senior personeellede beskikbaar 
te stel. ’n Verdere bydrae kan so tot personeelsukses 
en gevolglik volhoubaarheid gemaak word. Hierdeur 
word voortgebou op die beginsel wat reeds vir die 
Legacy-program geld, naamlik dat mentorondersteuning 
’n voorvereiste vir aanstellings ter bevordering van die 
Universiteit se diversiteitsdoelwitte is.

Die beginsel om personeelplanne te vereis, is weer in 
2011 bewys as ’n belangrike bestuursinstrument wat ’n 
daadwerklike bydrae lewer tot die verwesenliking van die 
Universiteit se Visie en vier strategiese fokusse. Die planne 
het noodsaaklike inligting geblyk te bevat, wat gebruik kon 
word om veral te verseker dat die beperkte beweegruimte 
wat weens aftredes en normale uitdienstredings beskikbaar 
kom, optimaal benut kon word vir die bereiking van 
die Universiteit se personeeldoelwitte. Die gebruik en 
monitering van personeelplanne is dus gedurende 2011 
gekonsolideer as ’n onontbeerlike instrument om die 
Universiteit se doelwitte na te streef. 

SPORT 

Met die fokus van die Afdeling Maties Sport op 
die bevordering en ontwikkeling van sport en 
sportgeleenthede vir studente en personeel in die 
Universiteit en sy gemeenskap is die Afdeling goed geplaas 
om ’n bydrae tot al vier strategiese fokusse te lewer. ’n 
Beduidende bydrae word reeds tot die diversifisering 
van die studenteprofiel gemaak deur verskeie van die 
28 sportsoorte, onder meer as gevolg van werwing. Die 
Universiteit bly gesog ook vanweë sy sportaanbod en 
-prestasies, wat finansiële volhoubaarheid ondersteun. 
Voorts word die uitbreiding van die kundigheidsbasis 
bevorder deur die doelwitte en inisiatiewe van die vier 
sportverwante eenhede (Departement Sportwetenskap; 
Centre for Human Performance Science; Maties Sport; en die 
Universiteit Stellenbosch Sportprestasie-instituut (SUSPI)).
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Maties Sport, wat ’n uitnemende universiteit-sportervaring 
in die hand wil werk, het gedurende 2011 voortgegaan 
om die beeld van die Universiteit uit te bou deur die 
skepping van ’n voortreflike sentrum vir mededingende 
koshuis- en rekreasiesport. Dit het ook weer ’n belangrike 
bydrae tot die totale ontwikkeling van die studente 
van die Universiteit gemaak. Hiernaas het die plaaslike 
gemeenskap ook uit toegang tot fasiliteite en kundigheid 
gebaat en is die nasionale en internasionale profiel van 
die Universiteit verder uitgebou. Maties Sport het ook ’n 
besonder goeie rekord met betrekking tot die gebruik van 
gemeenskapsinteraksie ter bevordering van sy eie doelwitte 
en dié van die Universiteit. Maties Sport het oorhoofs ook 
voortgegaan om ’n betekenisvolle bydrae te lewer tot die 
‘ideale profiel van die gegradueerde’ van die Universiteit 
Stellenbosch.

Maties Sport, wat in 2011 voortgegaan het met noue 
samewerking met SUSPI (die maatskappy verantwoordelik 
vir die kommersialisering van sport aan die Universiteit), 
is ’n toonaangewende sportafdeling op nasionale tersiêre 
vlak met bekwame personeel, fasiliteite en infrastruktuur. 
Hierdie komponente dra daartoe by dat Maties Sport 
’n voorkeur-bestemming vir top- jong sportmanne en 
-vroue in Suid-Afrika is wat na skool nie net wil fokus op 
hulle ontwikkeling ten opsigte van sportprestasie nie, maar 
ook hul tersiêre studie wil voortsit. Maties Sport dra dus 
by tot die bevordering van die beeld van die Universiteit 
Stellenbosch as ’n uitnemende instelling en tot die 
werwing van topstudente en sodoende ook tot sistemiese 
volhoubaarheid. 

KAMPUSGESONDHEID

Met die volledige implementering van die beroeps-
gesondheidskomponent by die Kampusgesondheidsdiens 
(KGD) gedurende 2011 is die vestiging van die afdeling, 
wat uit Studentegesondheidsdiens ontstaan het, nou 
voltooi. Intussen is ook innoverende inisiatiewe soos 
die instel van ’n Reiskliniek onderneem. ’n Gesonde en 
gesondheidsbewuste kampusgemeenskap is uiteraard 
belangrik vir ’n volhoubare inrigting, terwyl ’n bydrae ook 
tot studentesukses en kundigheid gemaak word.

Die Kantoor vir MIV-koördinering het, soos KGD, 
ook ’n belangrike rol gespeel by studentesukses en 
die ontwikkeling en verspreiding van kundigheid. 
Die afdeling het sedert ’n aantal jare gelede, toe dit 
haas geen bestaansreg gegun is nie, ontwikkel tot ’n 
toonaangewende een in die streek wat gerespekteerd is in 
die hoëronderwyssektor.

Gedurende die verslagjaar het die Kantoor vir Institusionele 
MIV-koördinering sy verantwoordelikheid vir die 
implementering van ’n omvattende institusionele MIV-
strategie vir die Universiteit Stellenbosch baie effektief 
voortgesit. Die eenheid het weer ’n waardevolle rol 
gespeel as raadgewer oor MIV-voorkoming, -onderrig en 
dienslewering aan sowel studente as personeel – en vorm 
ook ’n strategiese skakel met ander hoëronderwysinstellings 
asook nasionale en internasionale MIV-organisasies. Die 
Kantoor het voorts ’n leierskapsfunksie vervul in die 
verwesenliking van die gedeelde verantwoordelikheid vir 
die visie van ’n kampus vry van nuwe MIV-infeksies. 

9. Advancement Academy at Stellenbosch

Na die welkome vroeë sukses van die HOOP Projek en sy fondswerwingsveldtog 
– die grootste nog op die Afrika-vasteland – het die US verder die leiding 
geneem deur Afrika se eerste akademie vir institusionele bevordering te stig. Die 
bekendstellingsimposium in November 2011 is deur meer as 30 vooraanstaande 
rektors en senior bevorderingsbeamptes van oral in Afrika bygewoon. 
Internasionale sprekers by die bekendstelling was (van links na regs) me Rivi Frankl 
van Kanada, mnr Ahmad Shehu van Nigerië, dr Jon Dellandrea van Kanada en me 
Ellen Sullivan van die VSA. By hulle staan prof Tobie de Coning (heel regs) van 
die US. Wat hierdie Akademie anders maak, is sy fokus op hoe leiers van Afrika-
universiteite die volhoubaarheid van hul individuele instansies kan help uitbou. In ’n 
bestel waar die staatstoelaes jaarliks krimp, is daar behoefte om onderrig-en-leer, 
navorsing en gemeenskapsinteraksie te ondersteun deur strategiese denke oor 
netwerkvestiging, oor fondsinsameling vir ontwikkeling en oor vennootskappe met 
alumni en korporatiewe donateurs.
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D ie 21ste-eeuse universiteit van wêreldgehalte laat 
hom ken aan byvoorbeeld omgewingsvriendelike 
fisiese infrastruktuur, ekologies verantwoordbare 

bedryfspraktyke, ’n volhoubare begroting en die mees 
gevorderde informasie- en kommunikasiestelsels. By die 
Universiteit van Stellenbosch (US) staan dié kenmerke 
bowendien nie los van die opdragte tot akademiese arbeid 
en gemeenskapsinteraksie nie; dit is onafskeidelik daarmee 
verweef.

Binne Bedryf en Finansies, as ’n verantwoordelikheid-
sentrum, het die Universiteit belangrike steundienste 
saamgevoeg om hom by te staan met die verrigting van 
sy kernbesigheid ooreenkomstig bogemelde kriteria. ’n 
Steundiens is uitmuntend en volhoubaar as dit vir die res 
van die instelling voortdurend waarde skep op maniere 
soos dié wat blyk uit die afdelingsverslae hierná.

Vanuit ’n ondersteuningsoogpunt, is die Universiteit 
se vier strategiese fokusse – kundigheidsbasis, 
diversiteit, studentesukses en volhoubaarheid – nie net 
verbandhoudend nie, maar ook samevloeiend. Deur middel 
van formele strukture en prosesse kon Bedryf en Finansies 
dus vanjaar weer eens die hele Universiteit met dié 
institusionele fokusse en gepaardgaande strategieë belyn. 
Eers deur ook die ander institusionele doelwitte vir 2011, 
en dié vir 2011–2016, só te verstaan, kan ons geïntegreerde 
doelwitte vir ons eie verantwoordelikheidsentrum en ons 
onderskeie afdelings stel.

Die oorhoofse verantwoordelikheid vir sistemiese 
volhoubaarheid aan die Universiteit setel in hierdie 
verantwoordelikheidsentrum. Die hoofsake hierby 
gedurende die verslagjaar was, vir eers nog, die 
identifisering van reeds bestaande aktiwiteite en 
geleenthede, en die koördinering van en bewusmaking oor 
’n aantal institusionele aksies wat by ons gevestig is. 

Sedert die Universiteit in 2010 die klem op volhoubaarheid 
geplaas het, is beduidende vordering op etlike fronte 
gemaak. Die aanvanklike vordering was hoofsaaklik met 
beplanning en bewusmaking, tot in 2011. Die verslagjaar 
het egter ook etlike ‘volhoudende innoverings’ opgelewer 
waardeur inkrementele, maar gekoördineerde, verbeterings 
aangebring is. Die volgende is voorbeelde van doelwitte 
wat in die verslagjaar bereik is:

• inbestuur van ’n volkostestelsel vir navorsing en 
navorsingsverwante kontrakte en die begin om ’n 
volkostekultuur te vestig;

• verdere uitfasering van kruissubsidiëring tussen begrotings 
en tussen omgewings;

• volhoubare voorsiening vir die inhaal van 
instandhoudingsagterstande by fisiese infrastruktuur, 
sodat opgradering aan verskeie geboue moontlik was;

• groter sukses met die kommersialisering van intellektuele 
eiendom;

• aansienlike herhalende besparings op telefoon- en 
Internetrekenings;

• merkbare vordering met energiebesparing en met ’n 
algemene bewusmaking onder personeel en studente in 
dié verband;

• vestiging van goeie afvalbestuurspraktyke in koshuise;

• sigbare aanvang met die bewaring van die Universiteit se 
berggrond;

• die vestiging van beter sekuriteitsmaatreëls soos deur die 
afhandeling van Fase 1 van die Veiligheidskameraprojek; 
en

• die vestiging en rekenarisering van ’n gedissiplineerde 
risikobestuurstelsel.

Uit elke afdelingsverslag van Bedryf en Finansies 
blyk glashelder hoe die klem op volhoubaarheid, 
naas die normale bedryfsdoelwitte, ’n integrerende 
langtermynfokus met vele dimensies na vore laat tree. ’n 
Ontwikkelingsagenda is gevolg om ’n balans te vind tussen 
die tipiese universiteitsaktiwiteite (navorsing, onderrig en 
gemeenskapsinteraksie) en die steunaktiwiteite.

Bedryf en Finansies se ondersteunende aktiwiteite dra tot 
studentesukses by in dié sin dat dit, eerstens, funksionele 
informasie- en kommunikasiestelsels verskaf en in stand 
hou en, tweedens, die gehalte van die studente se leer-, 
woon- en leefruimtes beduidend verhoog. ’n Verdere 
bydrae van hierdie verantwoordelikheidsentrum is geleë 
in die positiewe invloed wat sy afdelings op die studente 
se buiteklas-ervarings uitoefen deur professionele 
dienslewering danksy effektiewe stelsels en prosesse.

FINANSIES BIED ONDERBOU VIR 
STRATEGIESE FOKUSSE

Mnr Manie Lombard (Hoofdirekteur: Finansies)
Webbladsy: admin.sun.ac.za/admin/Finance/new/indeks.htm

Die Universiteit se finansiële beplanning en bestuur berus 
op ’n stel finansiële bestuursbeginsels wat deur die Raad 
aanvaar is. Dit is binne hierdie raamwerk dat ’n omvattende 
stel finansiële beleide ontwikkel is en geïmplementeer 
word. Enige toevoeging tot of wysiging aan die finansiële 
beleide word deur die interne ouditeure nagegaan en aan 
die Raad se Oudit- en Risikokomitee gerapporteer.

Strategiese finansiële beplanning vir volhoubaarheid word 
gerig deur die bestuursmandaat vir die volgende vyf jaar 
met sistemiese klem op die volgende vier strategiese 
fokusse van die Universiteit as dryfvere vir volhoubaarheid: 

VERSLAG 
van die Uitvoerende Direkteur: Bedryf en Finansies
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VERSLAG VAN DIE UITVOERENDE DIREKTEUR: 
Bedryf en Finansies (vervolg)

• uitbouing en versterking van die Universiteit se 
kundigheidsbasis (veral akademiese personeel);

• verhoogde diversifisering van die personeel- en 
studentekorps (ras en geslag);

• verbetering van die studentesukses; en

• bevordering van die Universiteit se sistemiese 
volhoubaarheid.

Die verbandhoudende sakeplanne van die onderskeie 
verantwoordelikheidsentra met sesjaar- aaneenlopende 
planne dien as raamwerk vir die jaarlikse begroting. ’n 
Ooreengekome en goed ontwikkelde begrotingsmetodiek 
word gevolg om te verseker dat die aanwending van 
bronne in ooreenstemming met die Universiteit se 
strategiese prioriteite is. 

Ter verwesenliking van finansiële volhoubaarheid soos in 
die langtermynbeplanning beoog, word stappe soos die 
volgende gedoen:

• Realistiese inkomste- en uitgaweprojeksies, waaronder 
studentegeldverhogings wat, op enkele uitsonderings na, 
11% vir 2011 beloop het en 9,5% vir 2012 beloop.

• Koppeling van die meerjarige studente-
inskrywingsbeplanning met die inkomste-, uitgawe- 
en kapitaalbeplanning. Oor die medium tot lang 
termyn beplan die Universiteit vir matige groei in 
die voorgraadse studentetal, met groter groei by 
Ingenieurswese en Gesondheidswetenskappe, en vir 
sterker groei in die getal nagraadse studente. Verder is 
meganismes vir ferm inskrywingsbestuur ingestel, wat 
met ingang 2013 in werking sal wees.

• Voorsiening binne die 2011-begroting vir elemente 
van die Kampusmeesterplan vir die Universiteit se 
eiendomme en fisiese fasiliteite, die Mobiliteitsplan 
(parkering, pendeldiens en toegangsbeheer), 
’n Studentehuisvestingsplan en die Inhaal-
instandhoudingsplan.

• Verdere implementering van die Beleid vir Bepaling 
van Volkoste vir Navorsing- en Navorsingsverwante 
Kontrakte, wat die inkomste uit die derde geldstroom 
mettertyd sal verhoog tot die gewenste volhoubare 
vlakke.

• Skep van addisionele ruimte in die hoofbegroting (2011: 
R75 miljoen en 2012: R64 miljoen), wat suksesvol 
aangewend word veral as instaatstellende begroting vir 
verdere derdegeldstroominkomste.

• Bestuur van die studentehuisvestingsbegroting, nou 
op die baie goeie Studentehuisvestingsplan gebaseer, 
sodat dit oor die lang termyn selffinansierend kan raak 
en oor ’n periode van 5 jaar R1,8 miljoen per jaar na 
die hoofbegroting kan skuif om die kruissubsidie vir 
instandhoudings en herstelkoste uit te skakel.

• Identifisering van verskeie aksies om volhoubare 
ruimte in die toekomstige begrotings te skep, 
byvoorbeeld vir beter kommersialisering van 
derdegeldstroomgeleenthede en vir verhoging van die 
netto inkomste uit die HOOP Projek.

• Voldoende voorsiening om die Taalbeleid ooreenkomstig 
die huidige besluite toe te pas, met ’n addisionele 
voorsiening van R7 miljoen vir 2011 en ’n verdere 
addisionele voorsiening van R7 miljoen vir 2012, en met 
die bedoeling om die volle koste vir die huidige planne 
teen 2013 te voorsien.

• Verdere voorsiening van R13,2 miljoen vir die 
instandhouding van geboue, met die bedoeling om teen 
2015 ’n volhoubare vlak van voorsiening te bereik.

• Die toedeling van ’n bedrag gelykstaande aan 0,6% van 
begrote jaarlikse inkomste aan ’n gebeurlikheidsreserwe 
vir die finansiering van onvoorsiene uitgawes. Balans-
fondse binne fakulteite en steundiensomgewings word 
ook aangewend vir onvoorsiene uitgawes binne die 
betrokke omgewings. 

• Die toedeling van ’n bedrag gelykstaande aan 2% van 
begrote jaarlikse inkomste aan ’n strategiese fonds. Dit 
stel die Universiteitsbestuur in staat om strategiese 
inisiatiewe te finansier ter verwesenliking van die US 
se strategiese doelwitte en die verbandhoudende 
sakeplanne van omgewings binne die Universiteit. 
Dekane en ander omgewingshoofde het aangedui dat 
hulle die balansfondse van hulle omgewings sal aanwend 
as hefboom vir addisionele aansprake en eksterne fondse. 

Die Universiteit se finansiële bestuursbeginsels lê klem op 
die sentrale rol van die begroting by die verwesenliking 
van strategiese prioriteite. Ook erken dit die belangrikheid 
van verantwoordelike finansiële bestuur vanweë die 
sorgsaamheidsplig wat ontstaan uit die gebruik van 
belastingbetalersgeld en die geld van studente (en hulle 
ouers en ander ondersteuners), sakeondernemings 
en borge. Maar dié beginsels erken eweneens die 
behoefte aan gedesentraliseerde finansiële bestuur 
om entrepreneuriese gedrag en doeltreffendheid te 
bevorder. Die bestuurders het dan die gedesentraliseerde 
bevoegdheid om hul diskresie te gebruik oor die 
aanwending van fondse en die benutting van vaste bates. 
Hulle is egter verbind tot behoorlike verslagdoening, en 
aanspreeklik vir die gebruik van geld en vaste bates ter 
bereiking van die Universiteit se strategiese doelwitte.

Die Universiteit se finansiële state vir 2011 voldoen 
aan die vereistes van die internasionale finansiële 
verslagdoeningstandaarde (IFRS) en die Regulasies vir 
Jaarlikse Verslagdoening deur Hoëronderwysinstellings 
volgens die Wet op Hoër Onderwys (Artikel 41 van Wet 
101 van 1997).
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TELEMATIESE DIENSTE VERBREED 
TOEGANG TOT DIE UNIVERSITEIT

Prof Tommy Park (Senior Direkteur: Telematiese Dienste)
Webbladsy: academic.sun.ac.za/ite/

Hierdie afdeling bemoei hom met veral twee van 
die Universiteit se strategiese fokusse, diversiteit van 
studente en studentesukses. Die telematiese platform 
skep geleenthede vir studente uit alle gemeenskappe om 
in die Universiteit se nagraadse akademiese aanbod te 
deel. Die studente op die platform in 2011 was nie net 
uit alle ouderdomsgroepe nie; 83% van hulle was van 
die voorheen benadeelde gemeenskappe. By die Maart 
2011-gradeplegtigheid het 1 190 telematiese studente 
formeel afgestudeer, 170 meer as in Maart 2010.

Die tegnologieplatform maak die Universiteit van 
Stellenbosch toegankliker vir almal wat graag hier wil 
studeer. Oor die afgelope jare het gemiddeld 20% van die 
Universiteit se nagraadse kandidate deur middel van die 
telematiese platform gestudeer.

Die voorpunt van die kennistegnologie bied ’n 
verskeidenheid middele – selfone, rekenaartoepassings, 
videokonferensiefasiliteite, intydse interaktiewe televisie-
uitsendings – waarmee buitekampusstudente voeling 
met die Universiteit se akademiese, administratiewe 
en ondersteuningsdienste hou van waar af ook al. 
Die tegnologie-gesteunde toegangsroetes tot die 
Universiteit laat vervaag die tradisionele skeiding tussen 
kontak- en buitekampusonderwysgeleenthede, en 
verminder die beperkings wat deur plek en tyd opgelê 
word. Die integrering van residensiële en virtuele 
onderwysgeleenthede skep ’n soepel gevorderde 
leeromgewing.

Die satelliettyd word benut, nie net ter ondersteuning 
van nagraadse studente nie, maar ook ter verwesenliking 
van die Universiteit se strewe om as gerespekteerde 
kennisvennoot en kapasiteitskepper in gemeenskappe 
te dien. In sy samewerking met ’n groot getal 
eksterne vennote huisves Telematiese Dienste op die 
tegnologieplatform ’n verskeidenheid projekte wat op die 
ontwikkeling van strategies belangrike vaardighede fokus. 
Die volgende was twee van die grootste projekte:

• Om die toeganklikheid van die Universiteit te verhoog, 
het die Afdeling sy fasiliteite oor die afgelope drie jaar 
in medewerking met die Wes-Kaapse Departement van 
Onderwys ingespan ter verbetering van die artikulasie 
tussen die skoolonderwys en die hoër onderwys. 
Gedurende 2011 is meer as 100 uur se intydse 
interaktiewe satelliet-uitsendings in sewe vakke op 145 
skole in die Wes-Kaap gerig. Sowat 20 000 graad 11- en 
12-leerders het aan die projek deelgeneem. Blykens 
sowel die formele as die informele impakstudie het 
dié ondersteuning aan skole ’n beduidende positiewe 
verskil in die lewens van talle onderwysers en leerlinge 
meegebring.

• Die Ontwikkelingsbank van Suid-Afrika en die 
Departement van Waterwese het in 2011 twee 
opleidingsprojekte op die telematiese platform 
aangebied ter ondersteuning van munisipaliteite 
wat die watervoorsiening aan gemeenskappe 
en die afvalwaterbestuur doeltreffender probeer 
maak. Die deelnemers se hoogs positiewe formele 
terugvoer oor hierdie koste- en tydeffektiewe 
opleidingsmetodologie bevestig, onder meer, dat virtuele 
leerruimtes met welslae gebruik kan word ook om 
vaardighede van kritieke belang te ontwikkel. Met dié 
loodsprojekte is ’n belangrike denkraamwerk geskep vir 
kapasiteitsontwikkeling in die toekoms.

Die tegnologiestelsels wat by die Afdeling in gebruik 
is, is in die loop van die verslagjaar opgegradeer. 
’n Nuwe aardstasie is geïnstalleer ; ’n ander 
seinverspreidingsverskaffer is aangestel; die migrasie 
na Intelsat 17 is gedoen; en al die ontvangspunte (220 
leersentrums van die Universiteit en privaat kliënte) is 
met ’n nuwe MPEG4-dekodeerder toegerus. Voorts is 
’n seinenkripsiestelsel geïnstalleer wat, waar ’n kliënt dit 
verkies, verskillende kombinasies van dekodeerders kan 
aktiveer of deaktiveer om die vertroulikheid van die 
uitsending te waarborg.

Die Afdeling gebruik die mobiele kamerastelsel toenemend 
vir buiteskote wat, ná redigering, by die lewende uitsendings 
ingespeel word as videosnitte. Die leerervarings eie aan die 
interaktiewe uitsendings word só grootliks verryk. Die vraag 
na multimediatoepassings neem toe by ons interne en 
ons eksterne kliënte. Die Afdeling lewer ook afsonderlike 
multimediadienste, byvoorbeeld videoproduksies 
ter aanvulling van die intydse uitsendings, grafiese 
dienste vir leermateriaalontwerp en webgebaseerde 
leerderbestuurstelsels.

Die nuwe videokonferensiestelsel kan Internet- en 
ISDN-koppelings maak en komplementeer só die 
satelliettegnologie, wat nou in staat is om virtuele 
gespreksgeleenthede op ’n gereelde grondslag te skep en 
om uitsendings buite die satellietvoetspoor af te lewer.

INNOVUS TEGNOLOGIE-OORDRAG (EDMS) 
BPK KAPITALISEER NAVORSINGSUITSETTE 
EN UITVINDINGS

Me Anita Nel (Direkteur en Hoof Uitvoerende Beampte: 
InnovUS)  
Webblad: www.innovus.co.za

InnovUS, ’n tegnologieoordragmaatskappy wat ten volle 
deur die US besit word, het in 2011 bygedra tot die 
finansiële volhoubaarheid van die Universiteit deur middel 
van verskeie kommersialiseringsaktiwiteite. 

InnovUS bestuur die Universiteit se intellektuele eiendom 
deur hoofsaaklik drie aktiwiteite:

• Hulp aan navorsers om intellektuele eiendom wat uit 
hul navorsing spruit, te kommersialiseer deur middel van 
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navorsingsooreenkomste, patentering, lisensiëring en 
afwentelmaatskappye.

• Ondersteuning van navorsers met kopieregsake.

• Bestuur van die prosesse en voorsiening van ’n platform 
vir die registreer van kortkursusse.

Die wêreldwye neiging tot die kommersialisering van 
universiteitsnavorsing pas goed in die Suid-Afrikaanse 
konteks, veral aangesien staatsubsidies besig is om te 
krimp, maar die kwaliteit van navorsing steeds hoog is. 
InnovUS se kommersialisering van tegnologieë afkomstig 
van die US was baie suksesvol. Ons het al ons doelwitte vir 
bekendmaking en lisensieooreenkomste oorskry. Altesaam 
62 bekendmakings is ontvang, heelwat meer as die doelwit 
van 49. Agt lisensieooreenkomste is gesluit en twee word 
tans gefinaliseer, weer eens meer as die doelwit van sewe 
vir die jaar. Ons inkomste van 2011 het alle vorige jare s’n 
oortref, en dit het ons gehelp om ons doelwit te bereik om 
by te dra tot die Universiteit se derde inkomstestroom en 
sy strewe na volhoubaarheid.

Sommige van die interessante projekte wat ons van 
navorsers ontvang het, en waar ons gehelp het met die 
kommersialisering van navorsingsuitsette en uitvindings, is 
die volgende:

• ’n instrument vir die insameling van tuberkulosemonsters 
om diagnoses by jong kinders moontlik te maak (me Lizl 
Cronje, PhD-student, Polimeerwetenskap);

• ’n nuwe ontwerp vir ’n heliostaat in ’n konsentrerende 
sonkragaanleg (mnr Paul Gauché, PhD-student, 
Meganiese Ingenieurswese);

• ’n natuurlike groeistimulant vir plante (prof 
Jens Kossmann en dr Marna van der Merwe, 
Plantbiotegnologie); en

• ’n multistadium-spoorlanseerder (dr Coenrad Fourie 
en Reino Harmse, Elektroniese en Meganiese en 
Megatroniese Ingenieurswese).

Lisensieooreenkomste wat in 2011 aangegaan is, sluit die 
volgende in:

• die KODUS-vraelys (’n loopbaanbelangstellingsvraelys 
wat prof Johann Meyer ontwikkel het toe hy by die 
Departement Sielkunde was); 

• sonkragtoringprogrammatuur (programmatuurinstrument 
vir die optimering en beheer van grootskaalse 
sonkragtoringkragstasies ontwikkel deur Johannes 
Pretorius, Departement Meganiese en Megatroniese 
Ingenieurswese);

• ’n diagnostiese toets vir plantvirusse (’n metode vir 
die opsporing van Appelvergelingsblaarvlekvirus en 
Appelkoos-pseudovergelingsblaarvlekvirus, wat steen- en 
sagtevrugte infekteer, ontwikkel deur prof Johan Burger 
van die Departement Genetika; gelisensieer aan ’n 
plaaslike maatskappy, Genetwister);

• die vervaardiging en verkoop van die dubbelrotor-
lugkern-kragopwekker (patent gehou deur ons eie 
afwentelmaatskappy, die Stellenbosch Wind Energy 
Technologies Company (SWET));

• drie nanoveseltegnologieë vir verskeie toepassings in 
die bedryf (uitvinder dr Eugene Smit, die Departement 
Chemie en Polimeerwetenskap);

• genetiese manipulasie van suikerriet in vennootskap met 
die South African Sugarcane Research Institute (SASRI), 
saam met ’n baie groot multinasionale landboumaatskappy 
(ontwikkel onder toesig van prof Jens Kossmann van 
die Instituut vir Plantbiotegnologie; die lisensiehouer se 
identiteit is op die oomblik nog vertroulik); en

• twee Suid-Afrikaanse wynisolate, Oenococcusoeni S5 
en Lactobacillus plantarum 56, wat in kombinasie as 
aanvangskultuur vir appelmelksuurgisting in die wynbedryf 
gebruik word (prof Maret du Toit, die Instituut vir 
Wynbiotegnologie).

Ons het drie maatskappye in 2011 begin, en byvoorbeeld 
vir een van hulle toegang tot befondsing van R35 miljoen 
bewerkstellig. Ons entrepreneurskapsaande vir studente is 
goed bygewoon en was ’n pluspunt in hulle ‘Stellenbosch-
ervaring’. Ons prestasies tot dusver onderskei ons in Afrika 
as ’n ondernemersuniversiteit by uitstek, en ons glo dat 
daardie prestasies sal bydra om die aantal uitstekende 
personeel en studente wat na die Universiteit gelok word, te 
verhoog.

InnovUS het ook sukses behaal in sy dag-tot-dag-aktiwiteite, 
soos die uitbreiding van kopiereg en kortkursusse. In die 
akademiese jaar van 2011 is 430 kortkursusse geregistreer 
en goedgekeur. Kortkursusse het ’n inkomste van meer as 
R53 miljoen vir die Universiteit gegenereer. Etlike honderde 
navorsingsooreenkomste is in vennootskap met die Afdeling 
vir Navorsingsontwikkeling gesluit.

FASILITEITSBESTUUR 
BEHARTIG BEDUIDENDE 
VOLHOUBAARHEIDSINISIATIEWE

Mnr Chris Munnik (Hoofdirekteur: Fasiliteitsbestuur) 
Webbladsy: sun025.sun.ac.za/portal/page/portal/facilities/tuis

Fasiliteitsbestuur se werksaamhede het ’n beduidende 
invloed op sowel die finansiële volhoubaarheid van die 
Universiteit as op die ekologiese volhoubaarheid. Ons 
rol as belangrike instaatsteller vir die US se kernbesigheid 
het in 2011 verdere momentum gekry; die afdeling het, 
in rekordgetalle, bestaande eiendomsprojekte afgehandel, 
nuwes aangevoor en ander aktief beplan vir implementering 
in 2012. Dié projekte oorspan ’n verskeidenheid fisiese 
fasiliteite oor die volle spektrum fasiliteitsbehoeftes op die 
US kampusse, naamlik die werksplek, leerplek, woonplek en 
leefplek. 
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Die gesamentlike waarde van die projekte, R800 miljoen, 
bestaan uit die volgende:

• Projekte afgehandel 2011: R69 miljoen

• Lopende projekte 2012: R238 miljoen

• Aktiewe beplanning van projekte wat 2012
begin: R328 miljoen

• Opgraderings 2011: R64 miljoen

• Klein kapitaalwerke 2011: R10 miljoen

• Lopende instandhouding 2011: R88 miljoen

• Kameraprojek Fase 1: R3 miljoen

Daar is in 2011 goeie vordering gemaak met verskeie 
projekte en inisiatiewe wat spesifiek die volhoubaarheid 
van die ekologie bevorder. Die Energieprojek het verdere 
momentum gekry met die installering van die laaste 
energiemeters op die kampus en afronding van die 
beheerstelsels. Die projeksie van die Universiteit se huidige 
energieverbruik toon ’n 3%-besparing op die verwagte 
verbruik vir 2011. Dit is slegs 0,8% hoër as die verbruik 
in 2008 (basisjaar vir die energieprojek), ten spyte van 
die hoër studentetal. Die energieverbruik per ingeskrewe 
student het oor dieselfde tydperk met 12% afgeneem. Aan 
die vergroening van nuwe uitbreidings en opgraderings is 
in 2011 bykomende stukrag verleen deur verskeie nuwe 
eiendomsprojekte waar groen beginsels opsigtelik by die 
spesifikasies ingedink is. Voorbeelde hiervan is: beduidende 
vordering met Fasiliteitsbestuur se inisiatiewe rakende 
volhoubare landskappering en waterbestuur; geïntegreerde 
afvalbestuur; en die bewaring van die Universiteit se 
berggrond. 

Een van die gebiede waarop Fasiliteitsbestuur in die 
verslagjaar gekonsentreer het, was die intensiewe 
beplanning en ontwikkeling van ’n verbeeldingryke en 
volhoubare Mobiliteitsplan vir die US kampusse. Die eerste 
fase van die projek word in 2012 uitgevoer; die uitkoms 
sal na verwagting ’n beduidende positiewe impak op 
die US se koolstofvoetspoor meebring. Die Plan behels, 
opsommenderwys gestel:

• die verklaring van die sentrale kampus op Stellenbosch 
tot ‘woonerf ’ wat voetganger- en fietsryervriendelik 
moet wees, en waarop motoriste ontmoedig word deur 
beperkende padgebruiksreëls en ‘voorgeë’ aan die twee 
ander groepe;

• die instel van ’n bekostigbare publiekevervoer-busdiens 
vir Universiteitspersoneel en -studente tussen verafgeleë 
dorpe en die Stellenbosch-, die Tygerberg- en die 
Bellvillepark kampus;

• hoë parkeertariewe op die sentrale kampus, met heelwat 
laer tariewe op die periferie van die kampus;

• die instelling van ’n bekostigbare pendeldiens vanaf die 
periferie van die Stellenbosse kampus na die sentrale 
kampus vir gebruik deur personeel en studente; en

• die beskikbaarstelling van spesiale US-fietse aan 
personeellede en studente, die bou van spesiale fietsbane 
op die ‘woonerf ’ en die verskaffing van fietsloodse.

Hierdie inisiatiewe is in vennootskap met die Stellenbosse 
Munisipaliteit beplan.

Fasiliteitsbestuur het in 2011 die volgende volhoubaarheids-
inisiatiewe behartig:

• Installering van energiemeters en draadlose modems  
om die energieverbruik te monitor.

• Energie-oudits om die besparingspotensiaal te 
ondersoek.

• Stortkoppe vir water- en energiebesparing.

• Geboubestuurstelsel om voorsiening te maak vir die 
sentrale beheer oor en bestuur van lugversorgingstelsels, 
die beheer oor noodkragopwekkers en die inrigting van 
’n lasbeheerstelsel.

• Alternatiewe energiebronne. ’n Groot aantal 
sonverwarmers is reeds in gebruik.

• Waterfonteine om die getal plastiekwaterbottels wat op 
kampus gebruik word, drasties te verminder.

• Bukashi-kombuisafvalprojek om die kombuisafval wat na 
stortingsterreine geneem moet word, met die helfte te 
verminder.

• Koshuisafvalstowwe word in nat en droë afvalstowwe 
geskei voordat die munisipaliteit dit verwyder en die droë 
afvalstowwe word herwin. Dié projek het al verhoed 
dat sowat 51 000 kg afvalstowwe op stortingsterreine 
beland.

• Kompos. Die Universiteit het reeds 300 m2 kompos uit 
US-tuine benut.

• Uile. Saam met die Stellenbosse munisipaliteit en die 
Spier-wynlandgoed installeer die Universiteit uilhuise om 
uile te lok en só die knaagdiere te beheer.

• Roofvoëls vir die doeltreffende beheer oor skadelike 
voëlspesies op die kampus.

• Bewaring van die US se berggrond word in vennootskap 
met die Departement Bos- en Houtkunde bestuur.

• Boomplantprojek. Die Tygerbergkampus het vanjaar 
reeds dertig bome uit die kusfynbos- en strandveld-
biome, wat goed in die sanderige streek aard, aangeplant. 
’n Soortgelyke inisiatief is by die Stellenbosch-arboretum 
begin.

INFORMASIETEGNOLOGIE ONTSLUIT 
POTENSIAAL VAN 21STE-EEUSE 
UNIVERSITEIT 
Mnr Helmi Dreijer (Senior Direkteur: Informasietegnologie)
Webbladsy: infoteg.sun.ac.za

Die Afdeling Informasietegnologie mik sy diens daarop 
om alle personeellede en studente van die Universiteit 
te ondersteun met informasietegnologie (IT) en 
kommunikasietegnologie wat ter sake is om die potensiaal 
van ’n 21ste-eeuse universiteit te verwesenlik.
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Die stappe wat in dié verband gedoen is, laat hulle soos 
volg opsom:

• ’n Leidende rol is gespeel by die vestiging van IT- en 
inligtingsbestuur en korporatiewe beheerstrukture. 
Verskeie dwarsliggende forums is gevestig, enersyds om 
die Universiteit se informasietegnologie op een lyn met 
sy institusionele strategieë te bring en andersyds om die 
beleidsvorming en inligtingsbestuur op institusionele vlak 
te verbeter.

• ’n Reeds stewige IT-infrastruktuur, waaraan tans byna 
15 000 rekenaars gekoppel is en waarop institusionele 
inligtingstelsels gevestig is, is verder uitgebou.

• Die afdeling is gereorganiseer : sy fokus – vroeër beperk 
tot die ondersteuning van administratiewe funksies 
– omvat nou ook die ondersteuning van leer-en-
onderrigprosesse en van navorsingsprosesse.

• ’n Projekbestuurskantoor is gevestig om te sorg dat die 
regte projekte suksesvol uitgevoer word en ’n nuwe IT-
argiteksfunksie lewer reeds belowende resultate.

• Verskeie verdere handprosesse is deur elektroniese 
werksvloeiprosesse vervang, met nogmaals beter 
dienslewering, groter persoonlike produktiwiteit en 
sneller toegang tot inligting as gevolg. 

• Die kliënteverhoudings- en die donateursverhoudings-
bestuurstelsel is verder uitgebou; so ook die nagraadse 
portaalplatform, ’n inligtingbestuurstelsel vir die gebruik 
van nagraadse studente. Hierdie stelsels voeg aansienlike 
waarde by tot die Universiteit se strategiese verhoudings.

• Die akademiese-aanbod-inligtingstelsel, oftewel die 
‘e-Jaarboek’, is verder uitgebou en blyk vir studente by 
hul keuse van studierigting en loopbaan van onskatbare 
waarde te wees. Die projek, wat oor drie jaar gestrek het, 
verseker dat studente aanlyn via die web die beste keuse 
vir hul studie kan doen, ook binne hul taalkeuse.

• Die administratiewe inligtingstelsels se fokus was baie 
sterk op die verskaffing van ’n selfhelpdiens aan veral die 
studente en die personeel. Dit sluit in:

• ’n web-aansoekstelsel vir nagraadse beurse, wat onder 
meer inhou dat beursgewers aanlyn navraag kan doen 
oor die status van hul beurshouers;

• die moontlikheid van direkte elektroniese aansoeke 
om toelating, met die nodige inligting elektronies 
byderhand; en

• die moontlikheid van direkte elektroniese registrasie 
wanneer die studente met hul studie begin. Meer as 
75% van die studente wat in 2011 elektronies kon 
registreer, het hierdie diens benut.

• Die telekommunikasiestelselprojek om alle bestaande 
telefone deur Internettelefone te vervang, is afgehandel. 

Sowat 3 000 Telkom-telefone is oor die afgelope twee 
jaar gekanselleer, met gevolglike groot besparings.

• Om toegang tot die internet te verbeter, het die 
Universiteit danksy ’n langtermynbelegging toegang 
verkry tot die Seacom- ondersese kabelverbinding. 
Dít, tesame met goeie bestuur en met die 
koppeling aan SANREN (Suid-Afrikaanse Nasionale 
Navorsingsnetwerk), het gemaak dat die Internettarief 
weer gehalveer kon word ten voordele van die 
Universiteit se kernbesigheid.

• Deurdat effektiewe leer en onderrig toenemend 
afhanklik is van toegang tot rekenaars en netwerke, het 
die studente toenemend hul eie skootrekenaars nodig. 
Saam met ander Suid-Afrikaanse universiteite het die 
Afdeling die beste pryse vir doelgeskikte skootrekenaars 
nasionaal beding. 

PROJEKtUS KOÖRDINEER 

VOLHOUBAARHEIDSAKSIES 

Dr Barbara Pool (Direkteur: PROJEKtUS)

PROJEKtUS het hom in 2011 by uitstek op twee aksies 
toegespits. Die eerste was om die verankering van 
volhoubaarheid binne die kernfunksies, en binne die rol 
van die ondersteunende afdelings daarin, uit te bou deur 
middel van dwarsliggende ondersteuning. Die tweede 
aksie was om die institusionele fokus op volhoubaarheid 
te beklemtoon deur middel van integrasie, koördinering en 
kommunikasie. 

Die institusionele klem op volhoubaarheid is sigbaar 
gemaak deur die implementering van ’n gefokusde 
kommunikasieplan. ’n Volhoubaarheidswebruimte  
(www.sun.ac.za/volhoubaarheid) is as die knooppunt 
vir volhoubaarheidsaktiwiteite binne die US ingerig. Die 
inligting op hierdie webruimte word georganiseer volgens 
ses temas wat vir die US belangrik is: energie, water, afval, 
vervoer, tuine en terreine, en geboue en fasiliteite. Verdere 
temas is die volhoubaarheid binne onderskeidelik onderrig 
en leer, gemeenskapsinteraksie en navorsing.

Elke tema word deur bepaalde visuele elemente 
geïdentifiseer wat kommunikasie vergemaklik. Verder 
skep die temas die platform(s) waar kundiges en 
belanghebbers bymekaar gebring kan word en waar hulle in 
spesialiswerkgroepe kan saamwerk om praktiese oplossings 
te help vind vir spesifieke probleme.
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D
ie bedrywighede van die IF behels 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 lede van die IF word in drie taakgroepe 
ingedeel, naamlik Diversiteit en Billikheid, Institusionele 
Beplanning en Institusionele Kultuur. Die taakgroepe 
word, wanneer nodig, aangevul deur ad hoc-groepe. Die 
taakgroepe het die bevoegdheid om sake wat aan hulle 
toegewys is, deeglik te ondersoek en dan by die IF daaroor 
verslag te doen sodat die IF daarna weldeurdagte advies 
aan die Raad kan lewer.

SAMESTELLING

Die gewysigde Statuut van die Universiteit is op  
31 Augustus 2011 deur die Minister van Hoër Onderwys 
aanvaar en in die Staatskoerant gepubliseer. ’n Eerste 
opvallende wysiging vir ons was aan die samestelling van 
die Institusionele Forum: vroeër was dit agt en twintig 
lede, sewe uit elk van vier sektors, naamlik beheer- en 
bestuur, personeel, studente en gemeenskap; tans is dit 
twee en dertig lede met agt uit elk van die vier sektors. 
Die manier waarop die lede vanuit elke sektor aangewys 
word, is ook effens gewysig. ’n Tweede opvallende 
wysiging vir ons tel onder dié aan die samestelling van die 
Universiteitsraad. Hiervolgens kan die IF nou slegs lede as 
raadsverteenwoordiger oorweeg as hulle tot nog toe nie 
bande met die Universiteit gehad het nie. Dit bring mee 
dat die IF iemand vanuit hoogstens ses sulke persone moet 
aanwys.

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 
bogenoemde wet te lewer. Voorts het die IF besluit om 
nie meer net streng by sy wetlik voorgeskrewe pligte 
en verantwoordelikhede te hou nie, maar om ook op 
spesifieke sake, soos van tyd tot tyd bepaal, te fokus met 
die doel om proaktief advies aan die Raad te lewer vir 
oorweging en verdere ondersoek.

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.

VOORGESTELDE BELEIDE

In die vorm van formele rapporte het die IF hoofsaaklik 
advies oor nuwe beleide gelewer. Universiteitsbeleide 
wat ter sprake gekom het, was die Beleid ten opsigte van 
Beurse en Lenings met Diskriminerende Kriteria; die MIV/
vigs-beleid vir Studente en Personeel; en die Beleid vir die 
Opname en Monitering van Kringtelevisiebeelde.

HERAANSTELLING VAN DIE REKTOR: VERKORTE 

PROSEDURE

Die IF het, ooreenkomstig die US Reglement insake 
Prosedure by die Aanstelling van ’n Rektor en van 
Viserektore, per geslote stembrief gestem en akkoord 
gegaan met die aanstelling van prof HR Botman vir ’n 
volgende termyn.

AANSTELLING VAN DEKANE

Die IF het, ooreenkomstig die US Reglement insake die 
Aanstelling van Voltydse Dekane, verteenwoordigers 
aangewys om te dien in die keurkomitees vir die aanwysing 
van ’n Dekaan vir die Fakulteit Krygskunde, ’n Dekaan vir 
die Fakulteit Opvoedkunde en ’n Dekaan vir die Fakulteit 
Regsgeleerdheid.

KOMMENTAAR OP BELEIDE EN FORMELE 

VERSOEKE

Die IF verwelkom die voorgestelde MIV/vigs-beleid en glo 
dat dit ’n betekenisvolle bydrae kan lewer om ’n omgewing 
te skep waarin mense wat met MIV/vigs lewe, vry is van 
stigma en diskriminasie. Die billike hantering van sulke 
persone beteken, onder meer, dat hulle geensins minder 
regte behoort te geniet as persone met vergelykbaar 
ernstige mediese toestande nie. Die IF erken voorts 
die belang van die arbeidsregtelike beginsel van billike 
tegemoetkoming van personeel.

Verder het die IF die Raad formeel versoek dat die 
Universiteitsbestuur aandag moet gee aan die ernstige 
probleem van drankmisbruik onder die studente van die 
US met spesifieke aandag aan die vraag: Waarvan is dit ’n 
simptoom?

VERSLAG van die 
Institusionele Forum
Mnr Le Roux Burrows
Voorsitter : Institusionele Forum



VERSLAG van die Institusionele Forum (vervolg)

WERKSPROSEDURES 

Die IF het twee keer dié jaar sy eie werksprosedures hersien en die hersiening aan die Raad vir goedkeuring voorgelê. 
Die eerste was nodig om die werksprosedures in ooreenstemming te bring met die verminderde aantal IF-vergaderings 
per jaar. Die tweede hersiening was nodig ten einde die wysigings aan byvoorbeeld die samestelling, soos beskryf in die 
Universiteit se nuwe Statuut, te weerspieël.

TEN SLOTTE

Die IF het deurlopend hard gewerk om sy reputasie as ’n forum waar sake indringend bespreek kan word, gestand te 
doen. Voortdurende selfondersoek oor die rol van die IF op die kampus is ’n vanselfsprekende uitvloeisel hiervan.

In die geheel neem die IF aktief deel aan besprekings oor kwessies wat die Universiteit raak. In die gees hiervan rig ons ’n 
ope uitnodiging aan almal om kwessies wat met beleid, kultuur of beplanning aan die Universiteit te make het, onder die IF 
se aandag te bring vir bespreking.

10. Universiteit Stellenbosch Waterinstituut

Die Universiteit Stellenbosch Waterinstituut se 
opspraakwekkende teesakkie-waterfilter is in 2010 deur 
die tydskrif Scientific American gekies as een van “10 
idees wat die wêreld gaan verander”. Dit is ontwikkel 
deur ’n span mikrobioloë en polimeerwetenskaplikes 
onder leiding van prof Eugene Cloete, Dekaan van die 
Fakulteit Natuurwetenskappe. Die filter lyk soos ’n gewone 
teesakkie, maar is met behandelde nanovesels bedek en 
met geaktiveerde koolstofkorrels gevul sodat dit water van 

skadelike en siektedraende bakterieë kan suiwer. In 2011 
is stappe vir die koste-effektiewe vervaardiging van 

die filtersakkies gedoen. Die filter het reeds die 
gehaltewaarmerk van die Suid-Afrikaanse Buro 
vir Standaarde ontvang. Danksy strategiese 
vennootskappe met die privaat sektor gaan 
die lewensgehalte van meer as 300 miljoen 
mense op die Afrika-vasteland wat vir 
hul drinkwater op besoedelde strome en 
riviere aangewese is, verbeter word teen ’n 

beraamde koste van 35c per sakkie. Hier sny 
dr Michelle de Kwaadsteniet ’n teesakkie uit 

nanoveselmateriaal.

Mnr Le Roux Burrows
Voorsitter : Institusionele Forum
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LEDE VAN DIE RAAD DEUR DIE RAAD VERKIES
(01.10.2011–30.09.2014) 
Twee vakante plekke

LEDE VAN DIE SENAAT DEUR DIE SENAAT VERKIES
(01.10.2011–30.09.2014) 
Prof N Beyers 
Prof JE du Plessis 
Prof JH Knoetze 

SENIOR DIREKTEUR GEMEENSKAPSINTERAKSIE  
(01.10.2011–30.09.2014) 
Dr JA Slamat 

AANGEWYS OM NAMENS DIREKTEUR 
DIENSBILLIKHEID TE DIEN 
(01.10.2011–30.09.2012) 
Prof JF Smith 

DIE REGISTRATEUR 
Mnr JA Aspeling (Vaste lid)

LEDE UIT EIE GELEDERE DEUR PERMANENTE 
NIEPROFESSORALE AKADEMIESE PERSONEEL 
VERKIES 
(01.10.2011–30.09.2014) 
Mnr L Burrows (01.10.2011–30.09.2012) (Voorsitter) 
Dr HE Prozesky 
Dr S Thom (01.10.2011–30.09.2012)

LEDE UIT AKADEMIESE EN ADMINISTRATIEWE 
ONDERSTEUNINGSPERSONEEL VERKIES 
(01.10.2011–30.09.2014) 
Me L Bredekamp (01.10.2011–30.09.2012) (Sekretaris) 
Mnr AG Cupido 
Mnr WP Davidse 
Me M Hunter-Hüsselmann (01.10.2011–30.09.2012) 
Dr C Nel 

LEDE UIT DIE STUDENTERAAD DEUR DIE 
STUDENTERAAD VERKIES 
(01.10.2011–30.09.2012) 
Me DM Baartman 
Me C Hanekom 

LEDE UIT DIE PRIMKOMITEE DEUR DIE 
PRIMKOMITEE VERKIES 
(01.10.2011–30.9.2012) 
Me A Schroeder 
Mnr PM van der Merwe 

LID DEUR DIE STUDENTEVERENIGINGS BENOEM 
(01.10.2011–30.09.2012) 
Mnr JD Blanckenberg (Ondervoorsitter)

LEDE UIT DIE AKADEMIESE BELANGERAAD DEUR 
DIE AKADEMIESE BELANGERAAD BENOEM  
(01.10.2011–30.09.2012) 
Mnr PE Lotz 
Mnr S Poerstamper 

LID UIT DIE STUDENTE-UNIE DEUR DIE 
STUDENTERAAD AANGEWYS 
(01.10.2011–30.09.2012) 
Me GFJ King 

DEUR DIE PRESIDENT VAN DIE KONVOKASIE 
AANGEWYS
(01.10.2011–30.09.2014) 
Adv JC Heunis 
Prof HC Viljoen 

DEUR DIE VERTEENWOORDIGENDE LIGGAME VAN 
DIE BURGERLIKE SAMELEWING BENOEM
(01.10.2011–30.09.2014) 
Mnr JRV Burger (Wes-Kaapse Onderwysdepartement)
Ds JH Goosen (Raad vir Interkerklike Samewerking)
Mnr GG Groenewald (Stellenbosse 
Belastingbetalersvereniging)
Mnr NH Petersen (Stellenbosch Welsyns- en 
Ontwikkelingskoördineringskomitee) 
Vakant (Plaaslike Gesondheidsnetwerk)
Vakant (Stellenbosch Munisipaliteit)

Die Institusionele Forum is saamgestel volgens die voorskrifte van die Institusionele Statuut van die 
Universiteit. Die termyn van die 32 lede is drie jaar, behalwe dié van die studentelede, wie se termyn 
een jaar is, en die Registrateur (of sy verteenwoordiger) wat ’n vaste lid is. 

DIE INSTITUSIONELE FORUM
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O m strategiese bestuursprosesse toenemend op ’n 
risikobestuursgrondslag te vestig en terselfdertyd 
uitvoering te gee aan die rapporteringsvoorskrifte 

van die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding, 
word ’n omvattende risikobestuursprogram gevolg.

Die Universiteit se risikobestuurstelsel, wat reeds oor die 
afgelope paar jaar beslag gekry het, is gedurende 2011 
verder verfyn. Dit volg uit geformaliseerde interaksie tussen 
die Risikobestuurskomitee (RBK) aan die een kant en die 
Oudit- en Risikokomitee van die Raad (ORK) aan die ander 
kant.

Risikobestuur het voorts inslag as steunbasis vir 
institusionele bestuursprosesse verkry deurdat die 
Rektor by elke vergadering van die ORK omvattend oor 
die wesenlike institusionele risiko’s verslag doen. Daar 
is in 2011 ’n taakgroep aangewys om die koppeling van 
operasionele risiko’s aan oorhoofse strategiese fokusse te 
ondersoek. Die aanbevelings is suksesvol implementeer 
ter verwesenliking van ’n ‘strategie-ondersteunende’ 
risikobestuursprogram. Dié koppeling is ook bevorderlik vir 
matriks-(risiko)bestuursdinamika tussen die hoofde van die 
onderskeie verantwoordelikheidsentra (by name onderrig, 
navorsing, gemeenskapsinteraksie en personeel, en bedryf 
en finansies).

Daar is ’n volgehoue fokus op die vorming van beleide 
om die Universiteit teen blootstelling te beskerm. ’n Beleid 
oor die opname van kringtelevisiebeelde is gedurende 

2011 goedgekeur en ’n beleid oor die verhuring en 
beskikbaarstelling van US fasiliteite, is in proses van 
goedkeuring.

In die verslagjaar is verskeie hoërorderisiko’s 
suksesvol bestuur waaronder volhoubaarheid-, beeld-, 
finansiële, en veiligheidsrisiko’s. Daar is sedert 2011 
’n sterk bestuursfokus op voldoening aan die Wet op 
Beroepsgesondheid- en Veiligheid. ’n Oudit oor die 
stand van veiligheidsaanstellings is gedoen waarna 
bestuursintervensies geïnisieer is om leemtes reg te stel. 
Rapportering oor die stand van beroepsgesondheid en 
veiligheid is as staande punt op die ORK-agenda gevestig, 
terwyl daar ook ’n volgehoue fokus op die bereiking van 
risikobestuursteikendatums is. Oortredings in terme van 
die etiese kodes word ook as staande punt aan die ORK 
gerapporteer.

’n Wesenlike aantal van die risiko’s op die risikoregister 
van die Oudit- en Risikobestuurskomitee is suksesvol 
hanteer. Hulle word nou verder operasioneel hanteer in 
die onderskeie lynfunksies. Vir die res van die gelyste risiko’s 
word aanvaarbare planne en tydskale vir die hantering 
daarvan aangedui. Verder word deurlopende aandag 
geskenk aan beplanning vir kapitaalprojekte wat onderrig 
en navorsing beïnvloed.

Opleiding met betrekking tot risikobestuur is voortgesit en 
sensitisering van die kampusgemeenskap is deur middel van 
beplande kommunikasie- en inligtingsessies onderneem.

VERSLAG
insake Risiko-blootstelling, -evaluering en -bestuur

Die Universiteit Stellenbosch is verbind tot ’n omvattende en gestruktureerde risikobestuursprogram ter 
ondersteuning van die institusionele strategiese bestuursprosesse. 

Prof Leopoldt van Huyssteen
Uitvoerende Direkteur: Bedryf en Finansies
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FAKULTEITSVERSLAE

Die Universiteit Stellenbosch geniet groot agting in 
die internasionale akademiese gemeenskap vir sy 
hoogstaande onderrig en navorsing. Die Universiteit is 
trots daarop dat hy een van die hoogste persentasies 
nagraadse studente in die land het waarvan byna 10% 
internasionale studente is. 

Die Universiteit het tien fakulteite, waarvan agt – 
AgriWetenskappe, Ingenieurswese, Lettere en Sosiale 
Wetenskappe, Natuurwetenskappe, Opvoedkunde, 
Regsgeleerdheid, Teologie en die grootste deel van 
Ekonomiese en Bestuurswetenskappe – op die 
hoofkampus op Stellenbosch geleë is en die Fakulteit 
Gesondheidswetenskappe op die Tygerbergkampus. 
Die Bellvilleparkkampus is die tuiste van die 
Universiteit van Stellenbosch Bestuurskool (USB) 
en die USB Bestuursontwikkeling Beperk, terwyl die 
Fakulteit Krygskunde op die kusdorp Saldanha geleë is.

Uitvoerige inligting oor die voorgraadse en nagraadse 
onderrigprogramme wat deur hierdie fakulteite 
aangebied word en nadere inligting oor die fakulteite 
is verkrygbaar op die Universiteit se webwerf by  
www.sun.ac.za.
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D
ie Fakulteit se navorsing, publikasies en nagraadse 
uitsette toon steeds vordering. Ons het meer 
PhD-gegradueerdes as in vorige jare gehad (20 in 

2011 teenoor 15 in 2010 en 12 in 2009) en het ’n goeie 
inname van PhD- en magisterstudente geregistreer. Al 
ons departemente het bygedra tot ons verbetering tot ’n 
groter navorsingsuitset en -relevansie.

Die Fakulteit het hom ook beywer om die 
diversiteitsprofiel van ons studente en personeel te 
verbeter. Die proporsie swart voorgraadse studente laat 
veel ruimte vir verbetering en ons streef voortdurend 
daarna om die belangstelling van alle Suid-Afrikaners in die 
landbouwetenskappe te verhoog. Ons werwingspogings 
behels onder andere beursprogramme, mentorskapreëlings, 
spesiale steun vir studente met uitdagings en 
konsentrasie op plattelandse skole en skole wat vakke in 
landbouwetenskappe aanbied. Ons vertrou dat ons pogings 
in die nabye toekoms vrugte sal afwerp. In dié verband is 
ons veral ingenome met die samewerking wat ons met die 
Wes-Kaapse Onderwysdepartement en hul amptenare en 
landbouwetenskappe-onderwysers bewerkstellig het.

Ons samewerking met Elsenburg bly van strategiese belang 
en ons verbeter geleidelik ons interaksie as ’n Fakulteit. 
Ons sien ons rol as hul akademiese vennoot en as gasheer 
van die BAgric-graad wat by Elsenburg aangebied word. 
Ons beskou dit as van kritieke belang om ’n graadprogram 
by Elsenburg te behou en artikulasie ten opsigte van 
verdere studie vir Elsenburg-studente te verbeter vir die 
bevordering van akademiese voortreflikheid.

AgriWetenskappe is verbind tot die Universiteit se HOOP 
Projek. Vier van die HOOP Projek se temas vind goed 
aansluiting by ons omgewing, naamlik die uitwissing van 
armoede en verwante toestande, die bevordering van 
menslike waardigheid en gesondheid, die bevordering van 

Die afgelope jaar was weer eens vir die Fakulteit Agriwetenskappe ’n voorspoedige tyd. Die Fakulteit 
het positief gereageer op die meeste van die Universiteit se strategiese bestuursaanwysers. Ons 
grootste uitdaging was om ons finansiële volhoubaarheid te verbeter. Geleidelike groei in ons 
voorgraadse studentetal en sterker groei in ons nagraadse uitsette het ons finansies verbeter. My dank 
aan al ons personeel en studente wat die afgelope jaar toegewyd hiertoe bygedra het.

vrede en sekuriteit, en die bevordering van ’n volhoubare 
omgewing en ’n mededingende industrie. Ons omvattende 
werk op die terreine van voedselsekerheid, biodiversiteit, 
landelike ontwikkeling en grootlandbou is duidelike bewys 
van ons bydraes in hierdie verband.

Die Fakulteit bly toegewyd aan volhoubare praktyke 
en ons het begin om ons energieverbruik te verminder 
en ons afvalbestuur te verbeter. Ons het ’n suksesvolle 
onderneming vir die maak van kompos van al die afvalkos 
van die verskillende koshuise op die kampus op ons 
proefplaas geïmplementeer. Ons beoog om ons pogings 
in dié verband beduidend uit te brei. Ons het ook ’n 
groentetuin-inisiatief by verskeie skole geloods waar ons 
spesiale werwingspogings aanwend.

Die Fakulteit het ook vordering gemaak met ons 
gemeenskapsinteraksiepogings. Ons dien steeds die 
verskillende landboubedrywe en waardekettings deur 
middel van navorsing en voorligtingpogings. Ons het die 
afgelope jaar ook ons internasionale werk uitgebrei na 
lande soos China, Indonesië en Indië sowel as verskeie 
lande in Afrika. Daar is egter nog aansienlike potensiaal vir 
die uitbreiding van ons internasionalisering.

Op die nasionale vlak gaan die Fakulteit voort om 
goeie verhoudings met staatsdepartemente en 
semistaatsinstellings, soos die Departement van Wetenskap 
en Tegnologie, die Departement van Handel en Nywerheid, 
die Departement van Landbou, Visserye en Bosbou, die 
Landbounavorsingsraad en verskeie ander liggame, te 
handhaaf. Die privaat sektor dra ook steeds by tot ons 
werk. Ons derdegeldstroominkomste groei gevolglik jaar 
na jaar. Ons kan met vertroue berig dat produktiewe 
bedryfsverhoudings een van die deurslaggewende 
sterkpunte van ons Fakulteit bly.

FAKULTEIT 
AGRIWETENSKAPPE 

Prof Mohammad Karaan
Dekaan: Fakulteit AgriWetenskappe
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D
ie ontwikkeling van ons kundigheidsbasis sodat 
ons uitnemende onderrig aan hierdie groot getalle 
studente kan verskaf, is vir die Fakulteit ’n prioriteit. 

In 2011 was een van die hoogtepunte die erkenning van 
ons program vir die opleiding van aktuarisse deur die 
Aktuariële Vereniging van Suid-Afrika. Ons opleiding is op 
Vlak 3 beoordeel (die hoogste beoordeling wat toegeken 
word) en dit is moontlik om vrystelling vir twaalf van die 
vyftien modules vir opleiding as ’n aktuaris deur studie aan 
ons Fakulteit te verkry.

Die uitstekende uitslae wat deur ons afgestudeerde 
studente in ander eksterne eksamens behaal is, dien ook 
as erkenning van die Fakulteit se kundigheidsbasis. Vyf en 
negentig persent van ons afgestudeerde Rekeningkunde-
studente was in 2011 suksesvol in die eksamens 
van die Suid-Afrikaanse Instituut vir Geoktrooieerde 
Rekenmeesters (Deel I). In die kwalifiserende eksamens 
van die Chartered Institute of Management Accountants 
behaal ons studente Robert Meintjies en André Bester 
die hoogste punte in Ondernemingstrategie en Finansiële 
Strategie onderskeidelik. Rozelle van Schalkwyk, nog ’n  
afgestudeerde student, se magistergraad-tesis is as die 
wenner in die jaarlikse Norton Rose-kompetisie vir tesisse 
in belasting aangewys.

Die kundigheid van ons personeel word ook buite die 
Universiteit erken. Voorbeelde is die aanstelling van prof 
Erwin Schwella van die Skool vir Publieke Leierskap as 
buitengewone professor by die Universiteit van Leiden in 
Nederland, en die verkiesing van prof Wessel Pienaar van 
die Departement Logistiek as ondervoorsitter van die 
Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns. Mnr Len 
Steenkamp van die Departement Rekeningkunde het ’n 
nasionale toekenning vir onderrig van die Higher Education 
Learning and Teaching Association of Southern Africa ontvang.

Die diversiteit van ons studentekorps is vir die Fakulteit 
steeds ’n prioriteit. In 2011 was die herkurrikulering van 
die BComm (Bestuurswetenskappe)-program ’n belangrike 
inisiatief ten einde dit vanaf 2012 volledig in Afrikaans én 
in Engels aan te bied. Dit sal aan studente die geleentheid 
bied om hierdie program volledig in die taal van hulle 
keuse (Afrikaans of Engels) te volg, wat die program meer 
aantreklik vir studente van ’n diverse agtergrond sal maak.

Die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe is die grootste fakulteit aan die Universiteit. In 2011 
het 4 411 voorgraadse en 3 237 nagraadse studente hier gestudeer.

Ons nagraadse programme is reeds aantreklik vir ’n diverse 
groep studente. In 2011 het ons 3 322 nagraadse studente 
gehad, waarvan 51% in ’n vorige bedeling as wit, 35% as 
swart, 11% as bruin en 3% as Indiër geklassifiseer sou wees.
Die inisiatief om die BComm (Bestuurswetenskappe)-
program vanaf 2012 in sowel Afrikaans as Engels aan te 
bied het ook ten doel om studentesukses te bevorder. 
Die Fakulteit hoop dat klasbywoning sal verbeter indien 
studente in die taal van hulle keuse onderrig ontvang en 
ook dat dit algemene prestasie en deurvloeikoerse sal 
verhoog.

Verskeie inisiatiewe bestaan in die Fakulteit om studente 
te help om suksesvol te studeer. Daar is ’n verlengde 
graadprogram vir studente met onderrig-agterstande, 
somer- en winterskole waar studente modules kan 
herhaal en slaag nadat hulle in die semester onsuksesvol 
was en verskeie tutor- en mentorprogramme waar 
studente in kleiner groepe ondersteun word. ’n 
Interessante nuwe inisiatief was die toepassing van ’n 
nuwe onderrigbenadering deur me Liezl Nieuwoudt in die 
Winterskool van Ekonomie 114 in 2011. Die tradisionele 
lesings is vervang met ’n onderrigmodel waar studente 
in klein groepe aan probleme werk. Die groepe gebruik 
flitskaarte om hulle antwoorde aan die dosent te verskaf, 
wat dan ’n verdere bespreking in die groter groep fasiliteer. 
Die onderrigmodel het ten doel dat die studente van 
mekaar eerder as van die dosent leer. Uitstekende resultate 
is behaal, en ons oorweeg dit om die model ook vir gebruik 
in die hoofstroom-lesings aan te pas.

Die Fakulteit wil deur die toepassing van kennis ’n 
bydrae maak tot die vestiging van volhoubaarheid en 
’n kompeterende ekonomie. In die Entrepreneurship 
Empowerment in South Africa-inisiatief werk die 
Departement Ondernemingsbestuur saam met die 
Universiteit Syracuse om studente se vakkennis tot die 
beskikking van plaaslike entrepreneurs te stel, om studente 
hierdeur ’n geleentheid te bied om ondervinding op 
te doen en om terselfdertyd ’n bydrae tot volhoubare 
ontwikkeling en entrepreneurskap te maak. Studente en 
dosente van die Fakulteit was ook in 2011 betrokke by die 
aktiwiteite van Students in Free Enterprise, ’n internasionale 
organisasie wat in gemeenskappe vaardigheidsontwikkeling 
doen om sosiaal verantwoordbare sakeleiers te help vestig.

FAKULTEIT  
EKONOMIESE EN
BESTUURS-
WETENSKAPPE
Prof Johann de Villiers
Dekaan: Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
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O
ns strategiese visie is gegrond op die filosofie dat 
mense gemotiveer word om te presteer in ’n 
omgewing waar hulle gewaardeer voel. Ons bou 

dus aktief aan ’n werk-, leef- en leerruimte waar studente 
en personeel gerespekteer, ondersteun en erken word, 
en waar ’n hoë premie geplaas word op die benutting 
van die idees en talente van ons toenemend diverse 
kampusgemeenskap.

’n Onafhanklike gelykheidsimpakevaluering van die 
studente-ervaring is die afgelope jaar onderneem om 
te bepaal waar kwessies van gelykheid, diversiteit en 
transformasie (GD&T) studentesukses gehelp of belemmer 
het. Die reaksie op hierdie aanvanklike evalueringsfase was 
oorweldigend positief en die implementering van ’n GD&T-
aksieplan sal in 2012 volg. Hierbenewens is ’n span gevestig 
om ’n program met die oog op personeelgesondheid 
en -welwees te ontwikkel en te implementeer. Hierdie 
program sal aansluit by die Universiteit se Welweesprogram 
en dit versterk.

In 2011 het die Fakulteit nie net sy eerste plek in die 
rangorde van die Universiteit se fakulteite ten opsigte van 
voorgraadse sukses behou nie, maar ook vir die eerste 
maal in sy geskiedenis ’n oes van tien mediese dokters wat 
hul grade cum laude verwerf het, gelewer. Die Ukwanda 
Landelike Kliniese Skool (LKS) is ook ten volle gevestig, wat 
’n groep van agt MB,ChB-studente in staat gestel het om 
hul hele finale jaar van opleiding op ’n landelike platform te 
voltooi – nog ’n eerste vir die Fakulteit (kyk bladsy 17). Al 
hierdie pioniers het in hul finale eksamens uitgeblink en een 
het ’n graad met onderskeiding verwerf.

’n Tweede groep van 21 MB,ChB-studente het plasing 
by die LKS vir 2012 aanvaar, en ons hoop om uiteindelik 
elke jaar voortdurende, jaar lange landelike opleiding 
vir minstens 30 studente in mediese en aanvullende 
gesondheidswetenskappe te voorsien. Die LKS is ’n unieke 
opvoedkundige innovasie in Suid-Afrika en ons hoop 
dat dit in die jare wat voorlê as die middelpunt vir ’n 
multifakulteitsprogram sal dien wat op volhoubare landelike 
ontwikkeling ingestel is.

Die Fakulteit moedig mense aktief aan om beter na ons 
planeet om te sien. Sy Groenkomitee het ’n verslag met 
die titel Greening up the campus opgestel, wat kwessies 
uitlig oor energie- en waterverbruik, die aandag vestig op 
die behoefte om reise, voedselverbruik en grondgebruik 

Die Fakulteit Gesondheidswetenskappe het in 2011 sy tradisie van puik prestasie voortgesit 
en het uitgeblink in studentesukses, navorsingsuitset, die generering van toelaaginkomste en 
gemeenskapsbetrokkenheid.

te evalueer, en verskeie haalbare aanbevelings vir die 
vermindering van die Fakulteit se koolstofvoetspoor doen. 

Derdegeldstroominkomste vorm ’n belangrike aspek van 
die volhoubaarheid van ons werksaamhede. Dit is dus 
goed om te kan berig dat die toename in verkryging van 
befondsing uit eksterne toekennings relatief onverpoosd 
voortgegaan het ten spyte van die huidige wêreldwye 
ekonomiese krisis. Inkomste uit groot toekennings het 
steeds aansienlik gegroei – van minder as R20 miljoen in 
2005 tot ongeveer R157 miljoen in 2010 – ’n bedrag wat 
die totale begroting wat uit sentrale Universiteitsbronne 
aan die Fakulteit toegeken is, oorskry.

Die soeke na ’n kombinasie van globale voortreflikheid 
en plaaslike relevansie bly die dryfkrag agter al die 
Fakulteit se aktiwiteite en goeie vordering word hiermee 
gemaak. Ons studente, navorsers en dosente het die 
afgelope jaar weer aan die tuisfront en uit die buiteland 
talle eerbewyse ontvang. Hierbenewens is ons navorsing 
in vooraanstaande vaktydskrifte, soos die New England 
Medical Journal en Science, gepubliseer. ’n Mededingende 
bod in 2011 het daartoe gelei dat die Fakulteit deur die 
Wêreldgesondheidsorganisasie gekeur is om as gasheer vir 
twee African Network for Drugs and Diagnostics Innovation 
(ANDI)-sentra te dien. Die departement Biomediese 
Wetenskappe sal die ANDI-sentrum van Uitnemendheid 
in Toegepaste Navorsing oor TB huisves en die Sentrum 
vir Aansteeklike Siektes sal die ANDI-sentrum van 
Uitnemendheid in Toegepaste Navorsing oor MIV huisves.

Origens is nuwe vennootskappe met vooraanstaande 
akademiese instellings, soos Swede se Karolinska Instituut 
en die Makarere Universiteit in Uganda, gesluit, met 
gesamentlike PhD’s wat vir instelling in 2012 beplan word. 
Vennootskappe met die privaat sektor het ook gefloreer 
– een voorbeeld hiervan is ’n samewerkingsooreenkoms 
met die farmaseutiese maatskappy Novartis wat gelei 
het tot die vestiging van ’n jaarlikse Slypskool vir Kliniese 
Wetenskap en die toekenning van 30 beurse vir studente 
wat ’n MSc in Kliniese Epidemiologie volg. 

Die Fakulteit streef voortdurend daarna om sy prestasie 
te verbeter. ’n Omvattende eksterne evaluering van 
ons navorsing is vir 2012 beplan om sowel terreine van 
uitnemendheid as terreine waar ontwikkeling en hernuwing 
nodig is, duideliker te identifiseer.

FAKULTEIT   
GESONDHEIDS- 
WETENSKAPPE

Prof Jimmy Volmink
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O p die eerste fokus, behoud van kundigheid, oortref 
Ingenieurswese gemaklik die Universiteit se 
gemiddelde vir akademici wat oor doktorsgrade 

beskik, navorsers wat deur die Nasionale Navorsingstigting 
geëvalueer is en die aantal nagraadse studente wat 
gradueer. Een van die maatreëls wat geneem is om hierdie 
sterk akademiese kundigheidsbasis te behou en uit te brei, 
is die totstandkoming van ’n Dekaansfonds om onder 
andere akademici van wêreldgehalte in diens te neem in ’n 
inspirerende leeromgewing wat die beste studente sal lok.

Die diversiteit van administratiewe, tegniese en 
dienspersoneel is goed verteenwoordigend. Akademiese 
personeel uit die aangewese groepe het van 7,25% in 
2005 tot 23% in 2011 gestyg, wat proporsioneel beter is 
as die beskikbare bron van toepaslik gekwalifiseerdes in 
die ingenieurspraktyk. Ten spyte van die redelik lae aantal 
bruin, swart en Indiër-matrikulante wat goeie Wiskunde- en 
Fisiese Wetenskappe-punte behaal, kon Ingenieurswese 
deur geteikende bemarking in 2011 19% eerstejaars uit die 
aangewese groepe registreer teenoor 14% die vorige jaar. 
Hierdie geteikende bemarking sluit ’n jaarlikse geleentheid 
in waar bruin, swart en Indiër-leerders en hul ouers deur 
ingenieurs uit hierdie gemeenskappe vertel word waarom 
ingenieurswese by Matieland aanbeveel word. Die jaarlikse 
Vroue in Ingenieurswese-middag, wat reeds nege jaar met 
groot welslae aangebied word, het ook bygedra tot ’n 
toename in vrouestudente tot 20%. Departemente het dus 
nou ’n groter poel waaruit hulle belowende, gegradueerde 
vroue-ingenieurs kan lok om ’n loopbaan in die akademie 
te betree.

Wat studentesukses betref, is die modulesukses van 
83,7% vir die BIng-graad goed bokant die Universiteit se 
gemiddelde. Die eerstejaar-retensiekoers van wit studente 
is 92%, en van bruin, swart en Indiërstudente 87%. 
Hoewel albei reeds bo die Universiteit se 85%-mikpunt 
is, probeer die Fakulteit om deur middel van mentor- 
en tutorprogramme die sukses van bruin, swart en 
Indiërstudente op dieselfde peil te bring. ’n Verlengde 
graadprogram vir Ingenieurswese is in 2011 ingestel om 
studente met ontoereikende skoolagtergrond te help om 
die BIng-programme te bemeester. Dit bied alternatiewe 
toegang tot die Fakulteit se BIng-programme en behels een 
ekstra jaar van studie, wat die hoofstroomgraadprogramme 
voorafgaan. Baie moeite word ook gedoen om 

Die Fakulteit Ingenieurswese het in 2011 besonder goed gevaar ten opsigte van die Universiteit se vier 
strategiese fokusse as dryfvere vir volhoubaarheid en is een van die Universiteit se snelgroeiendste fakulteite.

toeganklikheid te bevorder deur meertalige onderrig te 
bied. Danksy ’n kombinasie van parallelmediumonderrig 
en intydse tolking het die Fakulteit ’n meertaligheidsindeks 
van 126%, wat die hoogste aan die Universiteit is. Die 
Fakulteit is ook in die bevoorregte posisie dat dit sedert 
2010 die grootste hoeveelheid van die Universiteit se beste 
eerstejaars lok, wat moontlik ook ’n verdere positiewe 
uitwerking op studentesukses kan hê.

Intensiewe bemarking en werwing is die afgelope paar 
jaar gedoen. Dit is na aanleiding van ’n versoek van die 
Departement van Hoër Onderwys en Opleiding (DHOO) 
om meer gegradueerde ingenieurs te lewer om die groot 
skaarste aan ingenieurs in die land te probeer verlig. Die 
hoër studentetal wat hieruit voortgevloei het, het daartoe 
bygedra dat die Fakulteit sedert 2006 skaalbesparings kon 
benut. Gevolglik het sy kostedoeltreffendheid drasties in 
die belang van volhoubaarheid verbeter. Met behulp van 
befondsing wat van die DHOO en die Universiteitsraad 
ontvang is, is verskeie bouprojekte onderneem om die 
groter studentekorps te akkommodeer. Van die belangrikste 
is ’n gebou wat die nuwe Ingenieurs- en Bosboubiblioteek, 
twee groot lesinglokale en twee navorsingsentrums, naamlik 
die Sentrum vir Hernubare en Volhoubare Energiestudie 
en die MIH-Medialaboratorium, sal huisves. Groot 
aanbouings by die Departement Prosesingenieurswese 
sluit o.a. ruim voorgraadse laboratoriumspasie, kantore en 
seminaarkamers in. Hierdie geboue is albei ontwerp met 
die oog op omgewingsvriendelikheid en volhoubaarheid.

Die Fakulteit het sy volle gewig agter die Universiteit se 
HOOP Projek ingegooi. In die eerste twee jaar van die 
Projek het die Fakulteit R38 miljoen aanvangskapitaal van 
die Universiteitsraad vir sy inisiatiewe ontvang en het reeds 
sy teikens vir M- en D-inskrywings, asook publikasie-uitsette, 
ver oortref. Die Fakulteit se derdegeldstroominkomste 
vir hierdie inisiatiewe is al R58 miljoen – ’n nuwe 
Universiteitsrekord. Die Fakulteit Ingenieurswese dra 
namens die Universiteit Stellenbosch daartoe by om die 
nypende tekort aan ingenieurs in Suid-Afrika te verlig. 
Met sy goeie baanrekord in 2011 op alle gebiede hoop 
die Fakulteit om in die toekoms die soliede bydrae tot die 
vooruitgang en volhoubaarheid van die Universiteit, die 
ingenieursbedryf én Suid-Afrika voort te sit. 

FAKULTEIT   
INGENIEURSWESE 
Prof Arnold Schoonwinkel
Dekaan: Fakulteit Ingenieurswese



56

Die leierskap van die Militêre Akademie (Dekaan, 
Kommandant en Hoof van Staf) het die Akademie 
aan die einde van Desember 2011 verlaat. Die 

Sekundusdekaan, dr MS Tshehla, is van 1 Januarie 2012 af as 
die nuwe Dekaan aangestel.

Vakatures is ’n voortdurende uitdaging in staats-
departemente, maar die Fakulteit Krygskunde is bemoedig 
deur die elf nuwe personeellede wat aangestel is, twee 
uit ons ‘ontwikkel eie menspotensiaal’-groep. Ongelukkig 
is personeelverliese weens natuurlike uitvloei nog ’n 
probleem omdat hierdie personeel moeilik vervangbaar is.

Ons internasionale profiel is sterk omdat ons Fakulteit 
wêreldwyd bekend is in militêre kringe en die Universiteit 
Stellenbosch geniet erkenning deur internasionale besoeke.

Ons was die afgelope jaar bevoorreg om die Parlementêre 
Oorsigraad oor Verdediging hier te verwelkom. ’n 
Feitesending van die Universiteitsraad op 18 November 
2011 was van die vele afvaardigings wat ons ontvang het.

Lewendige kapasiteitsbouprogramme wat op onderrig, 
navorsing en gemeenskapsinteraksie toegespits was, 
is aangebied met die oog op die Fakulteitsbestuur, 
die Fakulteit as geheel en nagraadse studente. ’n 
Aantal akademici en twee nagraadse studente het by 
internasionale vakkundige konferensies referate gelewer. 
Ernstige pogings word aangewend om ons navorsingsuitset 
te vergroot. Twee uitgawes van die Fakulteitstydskrif, Scientia 
Militaria, is gepubliseer. Hierdie geakkrediteerde vaktydskrif 
is van die eerste vryetoegang-tydskrifte by die Universiteit.

Ons inisiatiewe om ons kennisbasis te versterk 
deur verbetering van die kwalifikasies van ons 
Fakulteitspersoneel het vrug gedra met die toevoeging 
van vier nuwe medeprofessore. Ons Fakulteit het 
nou ’n rekordtal personeellede wat tot die vlak van 
medeprofessor bevorder is, sowel as lede wat oor 
doktorsgrade beskik.

Ons studentekorps is nou oorwegend swart, wat die 
demografiese profiel van die land korrek weergee, en daar 
is ’n mate van kommer oor die onderverteenwoordiging 
van wit- en Indiërstudente. Die proporsie swart-, bruin- en 
Indiër-personeellede het van 28% tot 45% toegeneem. Die 

Die Fakulteit Krygskunde is ’n unieke fakulteit op tersiêre vlak in Suid-Afrika en bestaan deur ’n 
kontraktuele ooreenkoms tussen die Departement van Verdediging en die Universiteit Stellenbosch. 
Sy missie is om professionele militêre opleiding aan kandidate en kommissie-offisiere van die Suid-
Afrikaanse Nasionale Weermag te voorsien, van wie die meeste voltyds op voorgraadse vlak aan 
die Militêre Akademie in Saldanha studeer. Studente kan ’n Hoër Sertifikaat in Militêre Studie, of ’n 
Baccalaureus-, Honneurs- of Magistergraad in Krygskunde verwerf. Hierbenewens bied die Fakulteit 
ook drie voorgraadse programme deur middel van interaktiewe telematiese onderwys vir uniform- en 
burgerlike lede van die Departement van Verdediging aan. 

huidige uitdaging is die ernstige onderverteenwoordiging 
van vroue in die Fakulteit. Die institusionele klimaat moet 
meer verwelkomend teenoor vroue word.

Die swak akademiese prestasie van ’n aantal studente is 
nog sorgwekkend. ’n Ontleding van die situasie dui op 
persoonlike en sosiale kwessies, vrese oor hul kontrakte 
met die Departement van Verdediging, ’n teësinnigheid by 
sommiges om by die Militêre Akademie te wees, en swak 
voorbereiding vir tersiêre onderrig. Die Departement 
van Verdediging moet die Voorbereidende Sertifikaat 
in Militêre Studie-program herinstel as ’n inisiatief om 
’n oorbruggingsprogram te verskaf wat tot ’n beter 
deurvloeikoers kan lei.

Ondanks die uitdagings wat ons moet hanteer, slaag ons 
nog daarin om toppresteerder-studente te lewer, soos blyk 
sowel uit die twee nagraadse studente wat onlangs met 
lof aan die Universiteit gegradueer het as uit die grootste 
groep studente tot dusver wat hierdie jaar in die Fakulteit 
kwalifikasies verwerf het deur middel van interaktiewe 
telematiese onderwys.

Ons sistemiese volhoubaarheid is in die Departement van 
Verdediging veranker. Ons Fakulteitslede is aangemoedig 
om derdegeldstroominkomste te help verhoog en 
sommige was suksesvol met die verkryging van NNS-, 
FINLO- en samewerkingstoekennings. Omtrent 450 000 
Deense kroner is vir die konferensie oor Teorie vir Militêre 
Strategie en Militêre Kultuur ingesamel.

As die uittredende Dekaan wil ek graag my opregte 
waardering uitspreek teenoor sowel die studente en 
personeel van die Universiteit en die Militêre Akademie 
as die ander mense wat die Fakulteit Krygskunde die 
afgelope vyf en ’n half jaar gehelp het om sy missie te 
volvoer. Spesiale dankbetuiging ook aan die Hoof van die 
Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag, lt-genl SZ Shoke, 
aan dr P Clüver (Voorsitter van die Universiteitsraad) 
en aan die Universiteit se Rektor, prof HR Botman, en sy 
Bestuurspan vir hul voortdurende ondersteuning. Dit was 
’n voorreg en eer om die Departement van Verdediging 
en die Universiteit Stellenbosch te dien in hul missie om 
professionele militêre onderrig aan toekomstige militêre 
leiers te voorsien.

FAKULTEIT  
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Ons het die afgelope vyf jaar volgehoue groei in 
die getal fakulteitslede met PhD-grade getoon, 
van 91 in 2007 tot 102 in 2011. Hierdeur 

verkry nagraadse studente toegang tot ’n groter groep 
deskundiges wat as studieleiers, promotors en mentors 
vir voornemende studente kan optree. Hierbenewens 
het ons tans 48 Nasionale Navorsingstigting-geëvalueerde 
wetenskaplikes in ons midde wat spesialiseer in terreine so 
uiteenlopend soos bioëtiek, oorlogsgeskiedenis, tekskritiek 
en hermeneutiek, en antieke filosofie.

Dit is met trots dat ons kan berig dat ons in 2011 meer as 
1 500 nagraadse studente ingeskryf het waarvan net meer 
as 250 PhD-kandidate is. Op die voorgraadse vlak het die 
Fakulteit ’n gemiddelde slaagsyfer van meer as 80% oor die 
afgelope vyf jaar getoon.

Oral in die wêreld sukkel universiteite om verskeie 
redes om eerstejaarstudente te behou en dieselfde 
geld vir Stellenbosch. Ons konsentreer dus daarop om 
geleenthede vir sukses te skep vir eerstejaars wat andersins 
sou uitsak of hul eerste studiejaar sou druip. Op die 
inisiatief van me Anita Jonker, wat as ons koördineerder 
van die Eerstejaarsakademie (EA) in die Fakulteit optree, 
het ons ’n nuwe stap geïmplementeer waarvolgens die 
EA-verteenwoordigers twee maal per jaar saam met die 
Fakulteit se Leer- en Onderrigkomitee kan vergader – 
na die vroeë assessering aan die begin van die tweede 
kwartaal en nadat die middeljaar-resultate aan die begin van 
die tweede semester bekend gestel word. Tydens hierdie 
vergaderings word die resultate van eerstejaarstudente in al 
18 departemente bespreek, saam met moontlike maatreëls 
om studente wat druip te help. Maatreëls wat in 2011 
geïmplementeer is, sluit die volgende in: die voorsiening van 
addisionele tutorondersteuning; gereelde kommunikasie 
met studente deur verskeie media en deur hul dosente 
omtrent ekstra steundienste op die kampus; en die 
bevordering van veeltaligheid onder eerstejaarsdosente om 
studentesukses te bevorder.

Een van ons HOOP Projek-inisiatiewe bestaan uit 
drie bene – die Nagraadse Skool, die Afrika Doktorale 
Akademie (ADA) en die Vennootskap vir Afrika se 
Volgende Generasie Akademici (PANGeA) (kyk bladsy 25, 

In ’n uiteenlopende omgewing soos die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe, wat 18 departemente 
en meer as 10 navorsingsentra huisves, is ’n ewe uiteenlopende stel geïntegreerde, strategiese 
doelwitte nodig om die langtermyn-volhoubaarheid van ons kernbesigheid te verseker. Hiermee in 
gedagte was die Fakulteit in 2011 meer doelgerig ingestel op die Universiteit se vier strategiese fokusse: 
die behoud van ons kundigheidsbasis, die diversiteit van ons personeel en studente, studentesukses 
en sistemiese volhoubaarheid. 

32 en 34). Oor die afgelope twee jaar het 53 doktorale 
kandidate uit 13 Afrika-lande, met inbegrip van Suid-Afrika, 
vir die PhD-program van die Nagraadse Skool geregistreer. 
Van hierdie studente is 77% nie-Suid-Afrikaners en 23% 
Suid-Afrikaners, terwyl 75% mans is teenoor 25% vroue.

Die Nagraadse Skool het in 2011 ook sy eerste reeks 
openbare lesings, die Locations and Locutions-lesingreeks, 
aangebied, wat gerig is op die fasilitering van kritiese 
betrokkenheid en debat oor Afrika in die kunste, die 
geestes- en sosiale wetenskappe. Die oorkoepelende tema 
was Watter Afrika? Wie se Afrika? en die drie openbare 
lesings wat aangebied is, was Thinking Africa from the 
Cape, Atlantic locations en Indian Ocean Africa. Die Skool 
het verder met die Mail and Guardian as mediavennoot 
saamgewerk om die Mail and Guardian se Forum vir 
Kritiese Denke aan te bied. Dit was daarop gemik om tot 
’n breë gehoor oor die hele Suid-Afrika deur te dring in 
verband met belangrike debatspunte oor “hoe ons oor 
Afrika teoretiseer, dit vir onsself voorstel en daarin woon”.

Die ADA het in 2011 sy eerste somer- en winter-
skole aangebied en het ook dwarsdeur die jaar 
werksessies aangebied oor supervisie en die skryf van 
navorsingsvoorstelle en oor praktiese logika, letterkundige 
studies en kulturele ontleding. Die skole was nogal gewild 
en is deur deelnemers van meer as 20 Afrika-lande 
bygewoon. 

Nog ’n HOOP Projek-inisiatief, Geografiese 
Inligtingstegnologie (GeoIT), het ook oor die afgelope 
jaar aansienlik ontwikkel. Afgesien van die aanstelling van 
nuwe personeellede het die inisiatief gekonsentreer op 
die ontwikkeling van drie nuwe tweedejaarsmodules, 
naamlik Aardwaarneming, Fotogrammetrie en 
Ruimtelikedatabestuur. Hierdie modules sal in 
2012 geïmplementeer word en sal studente se 
voorbereidheid vir registrasie as professionele geografiese 
inligtingswetenskappraktisyns (GIW) verbeter.

Dit was vir ons Fakulteit ’n besige jaar, maar met elke sukses 
beweeg ons nader aan die bereiking van ons langtermyn-
doelwitte.

FAKULTEIT  
LETTERE EN SOSIALE 
WETENSKAPPE 
Prof Hennie Kotzé
Dekaan: Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe
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Dit bewys die steeds groeiende invloed 
van ons akademici in Suid-Afrikaanse en 
internasionale geledere en die kwaliteit van hul 

navorsingsuitsette. Die wesenlike styging in publikasies 
en kontraknavorsingsgeleenthede oor die afgelope drie 
jaar motiveer nie net ons akademici nie, maar het ook ’n 
besliste invloed op ons geldkoffers en laat die befondsing 
van uitgebreide akademiese en navorsingsaktiwiteite 
in eie geledere toe. Daarby beywer die Fakulteit hom 
voortdurend vir die toekenning van bykomende sentrums 
van uitnemendheid en leerstoele binne die Suid-
Afrikaanse Navorsingsleerstoelinisiatief (SARChI), wat ons 
navorsingsaktiwiteite op die lang termyn deur buitefondse 
kan ondersteun. Ons glo hierdie positiewe tendens sal die 
volhoubaarheid van ons inisiatiewe help verseker.

Danksy ondersteuning van die Sentrale Analitiese Fasiliteit 
is R30 miljoen se toerusting vanjaar in ons Fakulteit 
geïnstalleer, waaronder gevorderde navorsingstoerusting 
wat die datering van gesteentes deur Suid-Afrikaanse 
geoloë en mynboukenners vergemaklik. Daarby spog die 
onderriglaboratorium in die Departement Fisiologiese 
Wetenskappe ook met gevorderde mikroskope. Benewens 
die herinrigting van ons Polimeerwetenskapgebou ter 
waarde van R25 miljoen, is talle projekte suksesvol 
afgehandel om nagraadse lokale en laboratoriumspasie te 
verbeter.

Die instelling van twee nuwe visedekaansposisies dui op die 
Fakulteit se voortgesette verbintenis om sowel onderrig as 
navorsing in die wetenskappe te versterk. Die poste word 
onderskeidelik gevul deur prof Ingrid Rewitzky, uitvoerende 
hoof van die Departement Wiskundige Wetenskappe 
(Wiskunde, Toegepaste Wiskunde, Rekenaarwetenskap), 
en prof Terry Robinson, ’n voormalige voorsitter van die 
Departement Plant- en Dierkunde.

Ons uittredende Visedekaan, prof Doug Rawlings, het 
uitsonderlike werk verrig in diens van die Fakulteit. Sy 
baanbrekerswerk in biomynbounavorsing en leierskap 
in die wetenskapsakademie in Suid-Afrika is vanjaar op 
gepaste wyse deur die SA Akademie vir Wetenskap en 
Kuns erken met die Havengaprys vir Lewenswetenskappe. 
Ons Dekaan, prof Eugene Cloete, is op sy beurt in die 
raad van die Wetenskaplike en Nywerheidsnavorsingsraad 
(WNNR) aangestel. 

Onder ons ontluikende navorsers het chemiese bioloog 
prof Erich Strauss van die Departement Biochemie die 

Die erkenning wat vanjaar aan die Fakulteit Natuurwetenskappe verleen is met sy 331ste posisie 
vir wetenskapsuitsette op die Quacquarelli Symonds (QS) World University Rankings, is ’n besliste 
pluimpie vir iedere personeellid en student in ons geledere.

Beckman-Coulter- silwer medalje van die Suid-Afrikaanse 
Vereniging vir Biochemie en Molekulêre Biologie 
(SASBMB) ontvang, terwyl rekenaarwetenskaplike prof 
Konrad Scheffler van die Departement Wiskundige 
Wetenskappe met die TWAS-AAS-Microsoft-prys vir jong 
wetenskaplikes in Afrika beloon is. Biotegnoloog dr Nox 
Makunga het ’n toekenning van die Nasionale Wetenskap- 
en Tegnologieforum (NSTF) ontvang, terwyl evolusionêre 
genomika-kenner prof Savel Daniels ’n finalis by hierdie 
geleentheid was.

Die getal akademici wat deur die Nasionale 
Navorsingstigting (NNS) geëvalueer is, het vanjaar van 84 
tot 92 gestyg. Dit sluit die toekenning van ’n P-gradering 
as ’n belowende jong wetenskaplike in aan ekologiese 
wiskundige dr Cang Hui van die DWT-NNS Sentrum 
van Uitnemendheid vir Indringerbiologie (SIB) in die 
Departement Plant- en Dierkunde, waardeur sy vermoë 
om tot ’n wêreldleier in sy navorsingsveld te ontwikkel, 
erken word.

Ons personeelkorps toon besliste verjonging en 
diversifisering, met sowat 30% van ons werknemers 
wat onder 40 jaar oud is. Dit is oor die afgelope drie 
jaar moontlik gemaak deur ’n beleid om professorate 
wat weens aftrede vakant raak, liewer met dosente of 
senior lektors te vervang en om sodoende opkomende 
wetenskaplikes se loopbaanopsies aan die Universiteit te 
verbreed. 

Die kundigheid van ons afgetrede professors speel 
beslis ’n vormende rol in ons mentorskapprogram vir 
jong wetenskaplikes, en daarby word die hoëgehalte-
publikasies van akademici wat na hul aftrede aanbly as 
navorsingsgenote ook nou verreken. 

Die inisiatief waardeur ons PhD-studente wat hul studies 
binne drie jaar voltooi finansieel beloon, blyk ’n besliste 
aansporing te wees, aangesien die gemiddelde koers 
waarteen doktorale grade afgehandel word reeds tot drie 
en ’n half jaar gedaal het. Ons voorgraadse deursetkoerse 
toon ook ’n netjiese styging, danksy daadwerklike ingrepe 
soos die instelling van verhoogde toelatingsvereistes, 
asook ons tutor- en mentorskapprogram en verlengde 
graadprogramme. In 2012 word hierdie pogings 
saamgesnoer in die Fakulteit se eie Eerstejaar-
Wetenskapakademie, waarby alle voorgraadse dosente 
betrokke sal wees.

FAKULTEIT  
NATUURWETENSKAPPE

Prof Eugene Cloete
Dekaan: Fakulteit Natuurwetenskappe
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In die verslagjaar het die Fakulteit Opvoedkunde bygedra tot die bou van onderwyskapasiteit 
– ’n noodsaaklike vereiste vir die toekoms van Suid-Afrika. Die Fakulteit het goed gevaar in sy 
kernprestasieareas (navorsing, onderrig en leer, en gemeenskapsinteraksie) en met die Universiteit se 
strategiese fokusse waaroor hier verslag gedoen word. 

FAKULTEIT 
OPVOEDKUNDE
Prof Yusef Waghid
Dekaan: Fakulteit Opvoedkunde

NAVORSING

H
oewel ’n paar personeellede ’n hoë persentasie 
publikasies lewer, begin baie meer gevestigde, 
nuweling- en ‘soms minder produktiewe’ navorsers 

nou ook uitsette lewer. Ons bly die hoogs geplaaste 
Fakulteit Opvoedkunde in die land om twee redes. 
Eerstens, al ons professors het NNS-evaluering ontvang. 
Tweedens, ons is die enigste Opvoedkunde-fakulteit 
waarvan byna een derde van sy akademici geëvalueerde 
navorsers is, met inbegrip van twee B-geëvalueerde 
navorsers met internasionaal erkende status.

ONDERRIG EN LEER
Na ’n ontleding van die Sentrum vir Onderrig en Leer 
se studentevalueringsverslae oor voorgraadse onderrig 
en leer in die Fakulteit kan in die algemeen afgelei word 
dat onderrig en leer van ’n goeie gehalte is. Slegs ’n paar 
modules het ‘aansienlike verbetering nodig’ volgens hul 
beskouing – ’n relatief klein aantal as in aanmerking geneem 
word hoeveel modules daar in die Fakulteit aangebied 
word. Daadwerklike pogings word aangewend om in 
hierdie modules te verbeter, waarvan die opmerklikste 
die heropbou van die BEd-program is, in ooreenstemming 
met die relevante en kontekstuele eise van opvoedkundige 
beleidsverandering en onderwyseronderrig.

GEMEENSKAPSINTERAKSIE
Ons grootste sukses was ongetwyfeld om opvoedkundige 
ondersteuning aan histories minderbevoorregte studente 
en onderwysers te verskaf deur inisiatiewe van ons 
Sentrum vir Leierskap en Bestuur in die Onderwys van die 
Universiteit van Stellenbosch (SELEBOUS) en IWWOUS 
(Instituut vir Wiskunde- en Wetenskap). SELEBOUS 
gebruik eksterne befondsing om pedagogiese aktiwiteite 
te bevorder wat die Universiteit se ‘hoopvolle’ inisiatiewe 
kan versterk. Deur die Gevorderde Onderwyssertifikaat 
(GOS) is 169 senior opvoeders en bestuurders in skole 
aan die grondrede en praktyke van opvoedkundige 
transformasie bekend gestel. Boonop het party 

opvoedingsbeleidsbestuurders die ‘voormagister’-kortkursus 
in opvoedkundige verandering suksesvol voltooi. IWWOUS 
se skoolingrypingsprogramme, die GOS-programme in 
Wiskunde en Fisiese Wetenskappe en die SciMathUS-
oorbruggingsprogram (kyk bladsy 37) het die agenda van 
die Universiteit se HOOP Projek konsekwent bevorder. 

’n Fakulteitsinisiatief wat die integrering van onderrig 
en leer, navorsing en gemeenskapsbetrokkenheid met 
‘opvoeding vir hoop’ behels, het gelei tot die publikasie van 
’n spesiale uitgawe van die South African Journal of Education. 
Die uitgawe se titel was Pedagogies of Hope: A Faculty of 
Education’s Response (25(1): 1-189).

VERSTEWIGING VAN ONS KENNISBASIS, 
DIVERSITEIT EN STUDENTESUKSES
In verband met die uitbreiding en konsolidering van 
die Universiteit se kennisbasis sal meer as 80% van ons 
personeel (teen Desember 2011) in besit van ’n PhD-graad 
wees en 30% sal NNS-evaluering ontvang het. Beduidende 
aanstellings gee ook erkenning aan ons personeel se 
kundigheid:
• Michael le Cordeur is as voorsitter van die Afrikaanse 

Taalraad aangestel. 
• Aslam Fataar is as ’n lid van die Raad vir die Ministerie 

van Onderwys in die Wes-Kaap aangestel.
• Doria Daniels, Jan Heystek en Chris Reddy is tot 

professore bevorder.

Hierbenewens is die diversiteit van ons 
navorsingspersoneel tans 81,25%, die diversiteit van 
nagraadse studente is tans 65,31% en die diversiteit van 
voorgraadse studente is tans 22,32%. 

Op die vlak van studenteprestasie is die sukseskoers van 
ons voorgraadse studente 90,65%, wat ons 2016-doelwit 
oorskry, en ons nagraadse kwalifikasies wat sedert 2008 
toegeken is, het ’n beduidende toename getoon (van 284 
in 2008 tot 527 in 2010 en 482 in 2011).
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O
ns nuwe nagraadse projek oor menseregte en 
konstitusionele demokrasie het ten doel om 
maatskaplik relevante navorsing en nagraadse 

opleiding met die oog op uitnemendheid en finansiële 
volhoubaarheid in die hoofstroomaktiwiteite van die 
Fakulteit te bestendig en uit te brei. Afgesien van bestaande 
temas soos die demokrasie, deelname en burgerskap, 
die grondwetlike reg tot eiendom, grondhervorming en 
sosio-ekonomiese regte, diskriminasie en sosiale sekuriteit 
en administratiewe geregtigheid, word staatstenders en 
-kontrakte en -verkrygingsprosedures en die beskerming 
van vroue en seksuele voorkeure ook by die projek 
betrek. Afgesien van die Ciucci Regsontwikkelingsinisiatief 
word finansiële steun vanaf 2012 ook van die Claude Leon 
Foundation bekom.

Die kundigheidsbasis is versterk deur ontwikkelings 
ten opsigte van hierdie en ander strategies belangrike 
kennisvelde. Die aanstelling vanaf 1 Julie van prof Owen 
Dean in die Anton Mostert-leerstoel in Intellektuele 
Eiendomsreg en ’n geslaagde internasionale konferensie 
onder die vaandel van die leerstoel aan die begin van 
September bestendig die Fakulteit se voetspoor op hierdie 
gebied. ’n Ontwikkelende fokus op staatsverkryging in 
Afrika gee aanleiding tot ’n internasionale konferensie 
as die sluitstuk van ’n projek van proff Geo Quinot 
en Phoebe Bolton in vennootskap met die Public 
Procurement Research Group van prof Sue Arrowsmith 
van Universiteit Nottingham en lei tot die vestiging van 
’n Eenheid vir Staatsverkryging in Afrika. Sowel hierdie 
inisiatief as slypskole oor Internasionale Arbeids- en Sosiale 
Sekuriteitsreg, gereël deur prof Ockert Dupper met 
steun van die Konrad Adenauer Stiftung, betrek, afgesien 
van akademiese deelnemers, ook beleidsmakers van 
owerheidsliggame in Suid- en suidelike Afrika. Prof Oliver 
Ruppel is die drywer van inisiatiewe op die gebied van 
omgewingsreg en klimaatsverandering. ’n Kollokwium oor 
familiereg, ’n werksessie aangaande korporatiewe bestuur 
in samewerking met die Jus Commune Onderzoekschool 
van die universiteite van Maastricht, Leuven, Utrecht en 
Amsterdam en ’n suksesvolle kortkursus in Julie oor die 

Die Fakulteit se HOOP-inisiatief aangaande die bekamping van armoede en aanverwante toestande 
is formeel afgesluit met ’n internasionale kollokwium van 29 Mei tot 1 Junie. Deur middel van ’n 
toename in nagraadse registrasies en gegradueerdes en die gedeeltelike befondsing van nagraadse 
studente deur die Ciucci Regsontwikkelingsinisiatief, dra hierdie HOOP-inisiatief by tot die finansiële 
volhoubaarheid van die Fakulteit en tot nagraadse diversiteit. Dit het ook insigte oor die aanwending 
van grondwetlike regte, regsprosesse en instansies om armoede en maatskaplike ongelykheid in Suid-
Afrika te verlig, gelewer. As amici curiae het projeklede betekenisvolle insette ter ondersteuning van 
partye in grondwetlike litigasie aangaande die verwesenliking van sosio-ekonomiese regte gelewer.

omstrede nuwe Maatskappyewet voltooi ’n vol akademiese 
agenda. Die nasionale konferensie van die Suid-Afrikaanse 
Vereniging van Regsdosente is ook in Februarie vanjaar 
deur die Fakulteit georganiseer.

Met ’n sukseskoers van 86% vir voorgraadse studente 
oortref die Fakulteit reeds die Universiteit se doelwit 
vir 2015. Die verdere ontplooiing van die Fakulteit se 
omvattende plan vir die ontwikkeling van skryf- en 
navorsingsvaardighede deur die ontwikkeling van ’n module 
in skryfvaardighede en die gebruik van skryfkonsultante 
om voorgraadse studente by te staan met skryfopdragte in 
skryfintensiewe modules ondersteun studentesukses.

Met behulp van inskrywingsbestuur deur middel van die 
keuringstelsel word vordering gemaak na die verwesenliking 
van die 2015-mikpunt om die persentasie van voorgraadse 
bruin, swart en Indiërstudente van 24% na 33% te verhoog. 
Die Ciucci Regsontwikkelingsinisiatief, in vennootskap 
met die Dekaansfonds van die Fakulteit Regsgeleerdheid, 
stel met ingang 2011 tien Giuseppe en Kathleen Ciucci 
werwingsbeurse aan nuweling-eerstejaarstudente uit 
voorheen benadeelde gemeenskappe in die Regsfakulteit 
beskikbaar. Hierdie beurse is ter aanvulling van die 
bestaande Stonehage-werwingsbeursskema, wat reeds 
in 2009 deur die Stonehage Liefdadigheidstrust en die 
Dekaan van die Regsfakulteit tot stand gebring is, en is van 
onmisbare belang met die oog op die diversifisering van die 
studenteprofiel.

As gevolg van ’n markskaarste aan ervare en bekwame 
regsakademici, meer bepaald op die gebiede van die 
Privaat- en Handelsreg, is bruin, swart en Indiërpersone 
beduidend onderverteenwoordig in die akademiese 
personeel. Afgesien van pogings om bestaande 
personeellede uit die aangewese groepe te ontwikkel en te 
bevorder en die kultivering van studente met akademiese 
potensiaal uit eie geledere, behoort innoverende 
vergoedingstrategieë en Legacy-befondsing ’n belangrike rol 
te speel in die hantering van hierdie risiko.

FAKULTEIT 
REGSGELEERDHEID

Prof Gerhard Lubbe
Dekaan: Fakulteit Regsgeleerdheid
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Ons studentekorps het gestaan op sowat 500, van wie 
70% nagraads was. Die eerstejaarsinname in 2011 
was besonder groot. Die grootste toename het 

voorgekom by die studente in jeugwerk – ’n studierigting 
wat reeds drie jaar in die Fakulteit beskikbaar is en wat 
aan studente die opsie bied om ’n onderwyskwalifikasie 
te verwerf. Wat diversiteit betref, verteenwoordig ons 
studentekorps, ook ons eerstejaarsgroepe, steeds meer 
gemeenskappe, kerke en lande.

Benewens goeie akademiese prestasie presteer ons 
studente ook op ander terreine. Vanjaar het Nadia 
Marais die Kanseliersmedalje en die Mandela Rhodes 
studiebeurs ontvang. Louis van der Riet en Kotzé Olivier 
het Rektorstoekennings vir Uitnemende Leierskap ontvang 
en Dawid Mouton vir Uitnemende Akademiese Prestasie. 
Verskeie studente dien in die huiskomitees van koshuise of 
wyke, sommige as primarii, en drie teologiestudente dien 
aanstaande jaar in die Studenteraad. Charl Bouwer het 
’n wêreldrekord gebreek in die 100 m-vryslag by die Pan 
Pacific Para Games in Kanada en Wolhuter Theron het in 
die Springbok-raakrugbyspan gespeel in die Wêreldbeker-
toernooi!

In die lang proses van herkurrikulering, wat vanjaar 
afgehandel is, het ons indringend gelet op die verskuiwings 
in die sosiale, kerklike en opvoedkundige kontekste. Die 
nuwe leerplan tree van volgende jaar af in werking. Ons 
is oortuig dat die opleiding ons studente voortaan des te 
meer effektief in teologie en verwante rigtings sal toerus. 

Ons dosente presteer steeds puik. Prof Dirkie Smit het 
weer die Andrew Murray-prys vir teologiese vakliteratuur 
gewen. Hy is pas by die konferensie ter viering van sy 60ste 
verjaardag vereer met ’n Festschrift waartoe talle nasionale 
en internasionale teoloë met entoesiasme bygedra het. 
Verskeie dosente het beurse en toekennings ontvang 
en hier en in die buiteland by konferensies en ander 
geleenthede opgetree. Ons navorsingsuitsette per akademiese 
personeellid is steeds die hoogste op die kampus. 

Verskeie internasionale konferensies is in die Fakulteit 
gehou. Onder die onderwerpe was Theology, disability and 
human dignity en Human dignity under threat. Openbare 
lesings deur talle teoloë van internasionale statuur het ’n 

Ná ’n tyd van dramatiese groei op talle gebiede word die Fakulteit Teologie nou uitgedaag om te 
verseker dat dié groei nie net volhoubaar is nie, maar dat ons daarop voortbou.

Die afgelope paar jaar het die aantal studente en akademiese personeellede met sowat ’n derde 
gestyg. Navorsingsprojekte, konferensies en openbare lesings het dramaties toegeneem. Die 
samewerking op plaaslike en internasionale vlak, met kerklike en burgerlike instansies, brei uit. Ook die 
eise ten opsigte van bestuur, akademiese gehalte en sosiale verantwoordelikheid raak uiteraard steeds 
hoër.

konstante stroom belangstellendes, dosente en studente na 
die Fakulteit gelok. 

Die bouprojek om die Attie van Wijk-ouditorium te 
hernuwe en nuwe kantore in te rig is afgehandel – net 
betyds om studente van ander fakulteite tydelik te huisves 
terwyl die Wilcocks-gebou na ’n brand herstel word. 

Weidenhofhuis, die huis vir teologiestudente van ander 
Afrika-lande, is pas gerestoureer en uitgebrei om meer 
studente geriefliker te huisves en die eindresultaat is 
werklik iets besonders. Dit sterk ons hande op soveel 
vlakke – veral in ons fokus op Afrika, op gasvryheid en op 
die bevordering van menswaardigheid.

Nog ’n belangrike ontwikkeling is dat die eerste van 
die kerklike ‘huise van studie’, waarvoor die Riglyne vir 
die Kerklike Skakelraad voorsiening maak, binnekort tot 
stand gaan kom deur die beplande stigting van ’n NGK/
VGK-seminarium. In hierdie seminarium sal gefokus 
word op bedieningsvorming ten opsigte van sake soos 
geestelike en morele vorming, persoonsontwikkeling, 
vaardigheidsontwikkeling en leierskapsontwikkeling. 

Die Anglikaanse Kerk word eersdaags die vierde amptelike 
vennoot van die Fakulteit. In die nuwe kurrikulum word 
voorsiening gemaak vir twee spesifiek Anglikaanse modules.

In aansluiting by die sentrale strewes van die Universiteit 
is die Fakulteit verbind tot die skepping en oordrag van 
gepaste kundigheid en vaardighede, tot omvattende 
studentesukses, tot ’n etos en epistemologie van diversiteit, 
en tot sosiale, ekonomiese en ekologiese volhoubaarheid.

In die komende jare sal ons hard werk om te verseker dat 
ons nuwe kurrikulum slaag – ons wil veral aandag gee aan 
onderrig en studentesukses, en op personeel-welwees en 
-ontwikkeling. Ons hou altyd die Fakulteit se strewes voor 
oë – akademiese gehalte, die bevordering van diversiteit, ’n 
sterk rol in die samelewing en veral ’n fokus op Afrika. En 
natuurlik sal ons onvermoeid voortgaan met Fokus op die 
Bevordering van Menswaardigheid, ons navorsingsinisiatief 
kragtens die HOOP Projek. Die bevordering van 
menswaardigheid lê immers aan die hart van dit waarmee 
die Fakulteit Teologie hom besig hou!

FAKULTEIT 
TEOLOGIE 
Prof Nico Koopman
Dekaan: Fakulteit Teologie



Roelof Botha is een van die voorste beleggers wat Suid-
Afrika in die tydvak van die Internet opgelewer het. Hy 
het gehelp met die ontwikkeling van ’n veilige en gerieflike 
betalingstelsel vir die Internet, PayPal, wat later aan eBay, die 
bekende Internet-ruimte vir veilings, verkoop is. Tans is hy ’n 
vennoot van die waagkapitaalmaatskappy Sequoia Capital in 
die VSA wat nuwe maatskappye se potensiaal raaksien en 
ontwikkel.

John Dugard het ’n merkwaardige bydrae as 
internasionaal gerekende regsakademikus en -praktisyn tot 
die ontwikkeling van menseregte in die Suid-Afrikaanse 
wetgewing gelewer. Hy het menseregte-wetgewing 
bekendgestel as ’n kragtige teenwig vir die positivistiese 
regskultuur wat die apartheidsregsorde gekenmerk het 
en het ’n betekenisvolle rol gespeel in die grondwetlike 
onderhandelings wat tot ’n demokratiese Suid-Afrika 
gelei het. As voormalige dekaan by die Witwatersrandse 
Universiteit was hy verbonde aan verskeie oorsese 
instansies.

GT Ferreira, ’n innoverende leier in die finansiële 
sakesektor, was medestigter van Rand Consolidated 
Investments (RCI), wat later met Rand Aksep Bank 

EERBEWYSE DEUR DIE UNIVERSITEIT 
EREGRADE

Die Universiteit het in die verslagjaar sewe eredoktorsgrade toegeken – aan prof Christopher John 
Robert Dugard, dr Gerrit Thomas (GT) Ferreira, prof Detlev Gustav Kröger, dr Ruda Landman en regter 
Pius Nkonzo Langa in Desember 2011 en aan drs Roelof Botha en David Arthur Piedt in Maart 2012.
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Heel bo: In Desember 2011 is eregrade toegeken aan (van 
links na regs) prof Detlev Kröger, regter Pius Langa, dr Ruda 

Landman, prof John Dugard en dr GT Ferreira.

Bo, links: Dr David Piedt word in Maart 2012 met sy eregraad 
gelukgewens deur prof Russel Botman, Rektor en Visekanselier. 

Bo, regs: Dr Roelof Botha was in Maart 2012 in absentia 
vereer met ’n eregraad. Die sertifikaat is aan hom oorhandig 

tydens die HOOP Vieringsweek nadat hy ’n lesing oor 
entrepreneurskap, getiteld A view from Silicon Valley, 

gelewer het.
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Marais het vanjaar vermag waarvan vele net kan 
droom. Sy het die gesogte Mandela-Rhodes-beurs 
ontvang, twee meestersgrade met onderskeiding 

geslaag en boonop die Kanseliersmedalje verower.
Sy het haar twee M-grade – MTh, ’n navorsingsgraad, 
en die MDiv, ’n professionele graad – in onderskeidelik 
Sistematiese Teologie en Kerklike Bediening behaal.

“Ek is mal oor teologie, so dit was geen moeite om twee 
meestersgrade te doen nie. Dit is my passie, en die Fakulteit 
en studente het my ondersteun. Die Fakulteit Teologie is 
werklik amazing, dit voel soos ’n familie. My grade was ’n 
family effort,” sê Marais.

Maar sy is meer as net ’n slimkop; verlede jaar was sy ook 
lid van die Studenteraad, en het in die US se Akademiese 
Belangeraad en namens die Teologiese Studentekomitee 
ook in die Fakulteitsraad gedien. Sy was ’n geestelike leier 
in die Hartenbos-stranddiensspan, op die koorbestuur 

KANSELIERSMEDALJE

Nadia Marais, wat in Desember 2011 die grade 
Magister in die Teologie en Magister Divinitatis, 
albei met lof, behaal het, is die Universiteit se 
Kanseliersmedaljewenner vir die verslagjaar. 
Die medalje word jaarliks aan ’n finalejaar- of 
nagraadse student toegeken vir uitmuntende 
akademiese prestasie.
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saamgesmelt het. Onder Ferreira se leiding het RCI so 
gegroei dat dit later die FirstRand-groep gevorm het – met 
Ferreira as voorsitter en ’n beduidende aandeelhouer. 
Onder sy leiding het die groep begin met ’n benadering vir 
breëbasis- swart ekonomiese bemagtiging wat destyds baie 
vernuwend was.

Detlev Kröger, afgetrede professor in meganiese 
ingenieurswese van die Universiteit Stellenbosch, word 
wêreldwyd gereken as dié spesialis in lugverkoelde 
kragstasiekoeltorings, wat noodsaaklik is vir waterskaars 
omgewings. Vir elke miljoen rand wat wêreldwyd aan 
energie-opwekking bestee word, word R50 000 bespaar 
danksy navorsing op verkoelingstelsels deur Kröger en 
sy studente. Sy navorsing is toegepas op die grootste 
kragstasies ter wêreld. Die laboratoria wat hy opgebou het, 
is sonder gelyke by universiteite wêreldwyd.

Ruda Landman het as veelsydige presteerder op 
talle terreine van die openbare en burgerlike lewe 
uiteenlopende bydraes gelewer. Sy word wyd erken as 
doyenne van ondersoekende TV-joernalistiek in Suid-Afrika. 
Sy het ondersoekende joernalistiek, en veral ook vroue 

se rol daarin, tot ’n ongekend hoë vlak help omvorm. Sy 
versinnebeeld die potensiaal van die visuele media om 
die wêreld ten goede te verander as dit verantwoordelik 
funksioneer.

Pius Langa, een van die eerste regters van Suid-Afrika 
se nuwe Grondwetlike Hof en later aan die hoof daarvan, 
was ’n kampvegter vir geregtigheid en ’n demokratiese 
bestel. Hy het ’n belangrike rol gespeel in die grondwetlike 
onderhandelings wat die weg gebaan het vir die nuwe 
Suid-Afrika, asook in prosesse wat die oorgang tot 
’n demokratiese bestel bewerkstellig het. Hy het ’n 
wesenlike bydrae tot die ontwikkeling van ’n grondwetlike 
jurisprudensie gelewer.

David Piedt was in die apartheidsjare ’n steunpilaar in 
die Kaaplandse Professionele Onderwysvereniging en in 
die Unie van Onderwysverenigings van Suid-Afrika. Hy 
het geglo dat goeie opvoeding en onderrig apartheid in 
die klaskamers sou verslaan. As voorsitter van die Klein 
Karoo Nasionale Kunstefees (KKNK) se raad het hy leiding 
geneem vir ’n groter betrokkenheid uit die volle Afrikaanse 
gemeenskap. Hy het in die Uitvoerende Komitee van 
Universiteit Stellenbosch se Raad gedien.

van Canticum Novum en voorsitter van die Teologiese 
Studentekomitee. Dan het sy ook nog aan die Maties 
Leadership Retreat, die Brighest Young Minds-beraad en 
die Desmond Tutu Diversity Trust se Leierskapsinstituut 
deelgeneem.

Die Kanseliersmedalje is aan haar toegeken vir haar 
uitnemende akademiese prestasie, leierskap, entoesiasme, 
passie en toewyding, asook haar betrokkenheid by 
verskillende gemeenskapsprojekte as vrywilliger, tutor en 
mentor.



TERUGBLIK OP HOOP AAN DIE WERK

Leersentrum   

289 117 keer 
besoek deur  

 14 532 studente 
in 12 maande

Meer as  350 
skoolmeisies bereik 
via die Akademie 
vir Leierskap 

en Sport-
ontwikkeling

Voedselsekuriteits-

inisiatief lewer 

42 magister 
en 5 PhD- 

graduandi

Eerste 8 mediese 

dokters  gradueer 
van Ukwanda 
Landelike Kliniese 
Skool, een met 
onderskeiding

TSAMA Hub se 
ekologies ontwerpte  

iShack verbeter 
lewensgehalte in 
sinkhuisies

1 SciMathUS-studente 2 iShack-prototipe in Enkanini, Stellenbosch 3 Voedselsekuriteitsinisiatief 4 Studente in Victoriastraat, Stellenbosch 5 In US Water-instituut 
se laboratorium 6 Sonpaneel vir elektrisiteit op iShack se dak 7 ’n Plaaswerker se dogter, Vanessa Swartz (links), kry graad 8 Watermonsters by die Universiteit 
se wynkelder geneem 9 Voormalige SciMathUS-studente gradueer as mediese dokters 10 Veiligheidskameraprojek se beheerkamer 11 Prosesingenieurswese se 
distillasiekarakterisering-proefaanlegskaal 12 Ukwanda Landelike Kliniese Skool lewer eerste agt mediese dokters 13 Leersentrum in JS Gericke Biblioteek 
14 Ruda Landman ontvang eredoktorsgraad 15 US Waterinstituut toets Eersterivier se watergehalte 16 Nuwe MEDIAFRIKA-sentrum vir joernalisopleiding 
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1 32 4

5 6 7

8 9 10 11

12 13

14 15 16
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SciMathUS spog 

met 100% 
slaagkoers en 
lewer meer as 600 
graduandi tot op 
hede

Meer as 3 500 
studente (15%+ van 

studenteliggaam) trek 

voordeel uit die FVZS 

Instituut vir Studente- 

leierskapontwikkeling se 

programme

Meer as 20 000  
leerders in 145 
skole bevoordeel 
deur interaktiewe 
satellietuitsendings 
in 7 vakke; lig 
matriekslaagkoers van 
60,4% tot 71,3%

76 voltydse 

PhD-studente by 

die Nagraadse 

Skool en Afrika 

Doktorale Akademie

Stellenbosch 
Waterinstituut se 

teesakkiefilter kan 
die lewens van  
300 miljoen  
mense in Afrika 

verbeter

17 Studente se plakkaatveldtog vir die HOOP Projek 18 Vroue in Ingenieurswese-middag 19 Voedselsekuriteitsinisiatief 20 Mediese studente 
21 & 22 Studente werk lekker in die Leersentrum 23 Sportvrou en sportman van die Jaar, Kathleen Taylor en Heerden Herman 24 Fakulteit Teologie-
studente 25 Afrika Doktorale Akademie 26 Epidemioloog dr Jo Barnes besorgd oor watergehalte 27 Carnegie Navorsingsruimte 28 Nagraadse Skool-
studente by (van links) profs Botman en Kotzé 29 Leersentrum in JS Gericke Biblioteek 30 Fakulteit Teologie 31 In die Leersentrum
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Periperi U

Periperi U (Partners Enhancing Resilience to 
People Exposed to Risks) is ’n vennootskap van 
hoëronderwysinstansies uit Afrika (die US ingesluit) 
wat ’n transdissiplinêre kennisdomein aan universiteite 
bevorder waarbinne akademici hulle navorsing en 
onderrig fokus op die hantering van die vasteland se 
ramprisiko’s. Sedert sy stigting het die vennootskap nege 
nuwe programme opgelewer, 51 kortkursusse aangebied 
(met 1 500 deelnemers) en 133 navorsingsuitsette 
gegenereer. Ongeveer 200 graduandi het meestersgrade 
in ramprisiko-verwante studievelde ontvang. Deur 
die PhD-program van die Nagraadse Skool is 53 
doktorale studente van 13 Afrikalande tans by die 
US ingeskryf. Die Disaster Mitigation for Sustainable 
Livelihoods Programme (DiMP), in 2011 by die US 
gevestig, is Periperi U se sekretariaat. DiMP bied ook 
akademiese modules en professionele kortkursusse oor 
ramprisiko’s aan, en bevorder risikoverwante navorsing 
dwarsdeur suidelike Afrika. Lede van Vredendal Noord 
se gemeenskap (regs) wys hoëmisdaadgebiede aan ’n 
student tydens ’n veldstudie oor risikoassessering uit.
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D
ie Universiteitsraad (hierna die Raad genoem) 
bestaan uit akademiese en nieakademiese lede, 
behoorlik volgens die Statuut van die Universiteit 

aangestel en genomineer, van wie die meerderheid nie 
personeel of 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. 
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, wat minstens vier keer 
per jaar vergader, bestaan uit 31 lede, met 29 poste wat 
gevul is. Die name van die lede verskyn op bladsy 7. Die Raad 
het strukture geskep om toe te sien dat sy verpligtings te 
alle tye teenoor alle belangegroepe behoorlik nagekom 
word. Die volgende raadskomitees speel ’n direkte rol 
by die effektiewe funksionering van die Universiteit: die 
Uitvoerende Komitee van die Raad; die Menslikehulpbron-
komitee van die Raad; die Oudit- en Risikokomitee van die 
Raad en die Beleggingskomitee van die Raad. Die komitees 
is almal formeel gekonstitueer met skriftelike mandate en 
bestaan hoofsaaklik uit lede van die Raad wat nie personeel 
of studente van die Universiteit is nie.

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 sewe lede, 
wat ook lede van die Raad is. Tans is ses poste gevul. Die 
komitee vervul ook namens die Raad ’n moniterings- en 
kontrolefunksie deurdat dit die Universiteit se HOOP 
Projek en transformasiemikpunte vir 2015 aanbeveel en die 
implementering daarvan moniteer, die jaarlikse bedryfs- en 
kapitaalbegrotings aanbeveel en die vordering ingevolge 
die goedgekeurde begrotings en die resultate kontroleer. 
Die komitee is ook verantwoordelik om toe te sien dat die 
Universiteit finansieel gesond en ’n lopende saak is. 

Die Oudit- en Risikokomitee van die Raad, waarvan die 
Voorsitter en lede ook lede van die Raad is of ander 

Die Universiteit Stellenbosch het in 1918 ontstaan toe die Victoria Kollege ingevolge Wet 13 
van 1916 in ’n universiteit omskep is.  

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 op  
bladsy 7 uiteengesit word. Tans is vyf poste gevul. Die 
komitee vergader minstens twee 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 verantwoording aan die Raad oor die 
volgende:

• Die beskerming van bates.
• Die werking van geskikte stelsels van interne beheer.
• Risikobestuurs- en -beheermaatreëls.
• Interne en eksterne oudit.
• Voldoening aan statutêre vereistes.
• Rekeningkundige beleid.
• Finansiële verslagdoening.
• Die stand van die Universiteit as lopende saak.

Die Menslikehulpbron-komitee van die Raad is vir 
oorweging van sake soos personeelvergoeding 
en byvoordele en aanbevelings daaroor aan die 
Raad verantwoordelik. Die komitee doen ook 
aanbevelings aan die Raad oor sake rakende algemene 
personeelbeleid, dienskontrakte, pensioenfondse, 
bonusse, prestasiebeoordelingsraamwerke, aanstellings en 
bevordering van senior bestuurslede, ens. Die komitee 
bestaan uit vyf lede, soos op bladsy 7 uiteengesit word. Tans 
is vier poste gevul.

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 graad 
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.

UNIVERSITEITSRAAD SE VERKLARING   
oor Korporatiewe Bestuur
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Gedurende 2011 is veral aandag geskenk aan die volgende: 

• Die inwerkingstelling van ’n evalueringsproses van die Raad en Raadskomitees.
• Die formalisering van ’n gedokumenteerde risikobestuursbeleid en -plan.
• Die bywerking van reglemente van die onderskeie Raadskomitees.
• Die goedkeuring en implementering van die Universiteit se delegasiemagte en -beleid.

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 2011 nie aan die onderstaande nie:

Area Verduideliking

Statuut van die 
Universiteit  

Die gewysigde Statuut is in 2010 vir goedkeuring aan die Minister van Hoër Onderwys 
en Opleiding gestuur. Indien die Statuut nie aan die vereistes van King III voldoen nie, sal 
kompenserende maatreëls ingestel word om aan die doel van die riglyne te voldoen.

Geïntegreerde 
verslagdoening

Dit was vir die Universiteit nog nie moontlik om vir die jaar geëindig 31 Desember 2011 
'n volledig geïntegreerde verslag uit te reik nie. Daar bestaan daadwerklike planne om 
teen 30 Junie 2016 'n geïntegreerde verslag uit te reik wat aan King III sowel as die Global 
Reporting Initiative-raamwerk 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 twee keer per jaar 'n selfbeoordeling van die komitee plaasvind. Met inagneming van 
die feit dat die aard van sommige komitees slegs twee jaarlikse vergaderings vereis, wat 
die jaarlikse hersiening van hierdie reglemente onprakties maak, word die reglemente 
hersien en aangepas soos nodig. Om bostaande rede is selfbeoordeling twee keer per 
jaar ook nie moontlik nie.

Vergoedingsopenbaring In afwagting van die gewysigde Handleiding vir Jaarlikse Verslagdoening deur Hoër 
Onderwysinstellings wat ook openbaarmaking van vergoeding voorskryf, word daar tans 
nie aan die vereistes ingevolge King III 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
ouditversekerings-
raamwerk en verslag-
doening

'n Gekombineerde ouditversekeringsraamwerk word deur die Oudit- en Risikokomitee 
ontwikkel en sal gedurende 2012 gefinaliseer word. 

Beleid van nie-
ouditdienste

Die beleid sal gedurende 2012 opgestel en formeel goedgekeur word.

Inligtingstegnologie-
bestuur

King III stel streng vereistes ten opsigte van die beheer van 'n onderneming se 
inligtingstegnologie. Konsepbeleide is reeds opgestel en sal gedurende 2012 goedgekeur 
word.

Versekering van 
voldoening aan 
wetgewing

'n Projek is van stapel gestuur om die nodige voldoeningsbeleid te formuleer en die 
implementering daarvan te reguleer. Dit sluit in die verslagdoeningsproses in die geval van 
wesenlike nievoldoening of oortreding van wetgewing deur die Universiteit. 

UNIVERSITEITSRAAD SE VERKLARING   
oor Korporatiewe Bestuur (vervolg)
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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 opstel van 
finansiële state 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 Universiteit funksioneer volgens ’n waardestelsel wat in 
sy Strategiese Raamwerk uiteengesit word en wat deur die 
universiteitsgemeenskap aanvaar is. Finansiële bestuur berus 
op ’n stel beginsels wat die Raad op 19 Mei 2003 aanvaar 
het. Die Universiteit het ook ’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 en gebruik 
van diere, en omgewings- en bioveiligheid) toegepas om 
te verseker dat navorsers in elke verhouding met subjekte 
en objekte waarin 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.

Die Universiteit het sy verbintenis tot volhoubaarheid 
reeds onomwonde uitgespreek. Dit is veranker in die 
Universiteit se kernfunksies van leer en onderrig, navorsing 
en gemeenskapsinteraksie, soos vereis deur die Beleid 
vir die Geïntegreerde Bestuur van Volhoubaarheid, 
wat in November 2010 deur die Universiteitsraad 
aanvaar is. Voorts fokus die Universiteit binne die 
Millenniumontwikkelingsdoelwitte op volhoubaarheid deur 
vir hom die bevordering van ’n volhoubare omgewing 
en ’n mededingende bedryf as doelwit te stel. Verskeie 
akademiese inisiatiewe gee uitvoering aan volhoubaarheid, 
bv. die Sentrum van Uitnemendheid vir Indringerbiologie, 
die Sentrum vir Kruisdissiplinariteit, Volhoubaarheid, 
Beoordeling, Modellering en Ontleding (TsamaHub), die 
Sentrum vir Hernubare en Volhoubare Energiestudies en 
die Volhoubaarheidsinstituut. Verskeie steundiensomgewings 
is ook met volhoubaarheidsaksies gemoeid, met veral 

Fasiliteitsbestuur en Inligtingstegnologie wat reeds ’n groot 
bydrae lewer om die Universiteit se ekologiese voetspoor 
te verklein. 

Gemeenskapsinteraksie (GI) word by die Universiteit 
Stellenbosch as ’n kernfunksie erken en word doelbewus 
met die ander kernfunksies van leer en onderrig, en 
navorsing geïntegreer. Die institusionele infrastruktuur 
vir GI by die Universiteit sluit in ’n bygewerkte GI-beleid, 
’n Senaatskomitee wat oor GI-aangeleenthede waak, 
’n sentrale steundiensafdeling vir GI, ’n bygewerkte, 
elektroniese, institusionele databasis van GI-projekte, 10 
uitgesoekte GI-vlagskipprojekte wat sentraal ondersteun 
word, ’n Rektorstoekenning vir Uitnemendheid in GI, en ’n 
Viserektor verantwoordelik vir GI en Personeel. 

GI en onderrig en leer word in die vorm van diensleer en 
ander soorte ervaringsleer geïntegreer. Tans is daar reeds 
meer as 30 diensleermodules versprei oor nege van die 
10 fakulteite van die Universiteit. GI word ook in die vorm 
van gemeenskapsgebaseerde navorsing, deelnemende 
navorsingsmetodologieë, kontraknavorsing en deur die 
teikening van spesifieke maatskaplike probleme met 
navorsing geïntegreer. By die Universiteit word kennis 
veral binne die raamwerk van die HOOP Projek beskou 
as ’n werktuig wat in die soeke na oplossings vir ernstige 
maatskaplike probleme deurslaggewend is. 

Die Universiteit is dus ’n instelling wat in ooreenstemming 
met sy missie, visie en waardes asook sy verbintenis tot 
selfvernuwing met ’n groot verskeidenheid vennote op 
verskillende vlakke verhoudings het. Die Universiteit is ook 
’n lid van die Talloires Network, ’n internasionale vereniging 
van maatskaplik verantwoordelike universiteite.

Toepaslike bestuur van menslike hulpbronne is vir 
die Universiteit ’n kernbelangrike en integrerende 
komponent van korporatiewe bestuur. Dit vereis dat daar 
op ’n gebalanseerde en dialektiese manier deurlopend 
kennis geneem moet word van die vereistes wat 
die snelveranderende politieke, ekonomiese, sosiale, 
maatskaplike en demografiese omgewing aan die 
Universiteit stel. Verder behels dit ook dat die Universiteit 
hierdie omgewingstimuli proaktief, geïntegreerd en toepaslik 
hanteer. Gedurende 2010 is daar nougeset hieraan aandag 
gegee en daar was geen konflik wat diensonderbreking 
meegebring het nie. Eweneens is personeelwelwees as een 
van die Universiteit se prioriteite beskou, en personeel- 
en ander bronne is toegewys om aan hierdie belangrike 
kwessie aandag te skenk. 

In 2011, soos trouens elke jaar, is baie aandag bestee aan 
die verskillende beleidsraamwerke waarbinne werknemers 
se dinamiese interaksie met die Universiteit gereguleer 
word. Hierdie beleidsraamwerke is uiteraard omvattend, 
maar in 2011 is veral aandag gegee aan die Beleid 
oor Dissipline en Hantering van Griewe, die Seksuele 
Teisteringsbeleid, die Kode vir Bestuurspraktyke en die 
Beleid ter Voorkoming van Nepotisme. Die Universiteit 
beskik dus oor die nodige beleide en prosedures om 
voldoende prosedurele en statutêre beskerming aan die 
werkgewer sowel as die werknemer te bied, en hierdie 
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beleide en prosedures is vir die werkgewer asook die 
werknemer toeganklik en sluit toegang tot ’n onafhanklike 
ombudspersoon in indien personeellede of studente van 
mening is dat hulle onregverdig behandel word.

’n Verdere manifestasie van die Universiteit se verbintenis 
tot gesonde korporatiewe bestuur, wat nie net op 
voldoening aan arbeidsregtelike voorskrifte gerig is nie, is 
die hantering van noodsaaklike herstruktureringsprosesse. 
Hier word veral deurlopend op arbeidsregtelike 
korrektheid, noodsaaklikheid en billikheid asook deursigtige 
hantering van alle geaffekteerde personeel, met die nodige 
inspraak van sodanige personeel en werknemerstrukture, 
gelet.

Gedurende 2011 is daar ook deurlopend aan die opleiding 
van alle lynbestuurders aandag bestee om hulle in staat te 
stel om beleide en prosedures wat personeel raak, in die 
onderskeie universiteitsomgewings toepaslik en korrek toe 
te pas. Hierdie aksie is met suksesse bekroon, soos duidelik 
blyk uit die etiese en prosedureel korrekte manier waarop 
lynbestuur komplekse personeelkwessies hanteer.

Die Universiteit onderskryf die beginsels van ’n 
deelnemende en deursigtige bestuurstyl. Drie 
vakbonde, te wete die National Educational Health and 
Allied Workers Union (NEHAWU), Solidariteit en die 
South African Parastatal and Tertiary Institutions Union 
(SAPTU) is in wisselende mate op die kampusse van 
die Universiteit aktief en geniet organisatoriese regte. 
Erkenningsooreenkomste is met NEHAWU sowel 
as SAPTU aangegaan. Personeelverenigings soos die 
Dosentevereniging, Administratiewe Personeelvereniging, 
Tegniese Vereniging en Werknemersvereniging word 
saam met die Vroueforum en erkende vakbonde oor ’n 
wye spektrum van menslikehulpbron-aangeleenthede 
geraadpleeg. Personeelverenigings se verteenwoordigers 
geniet ook lidmaatskap van besluitnemingstrukture soos die 
Gesondheidsorgkomitee, die Raad van Trustees van die US 
Aftredefonds en die Oorkoepelende Diensbillikheidsforum. 
’n Gespreksforum met personeelverenigings is reeds in 
2005 geformaliseer, wat met die sluit van ’n memorandum 
van verstandhouding met die Universiteitsbestuur gepaard 
gegaan het.

Diensbillikheid is vir die Universiteit nie onderhandelbaar 
nie, wat ook blyk uit die oorsigstrukture wat hiervoor 
gevestig is. Die Oorkoepelende Diensbillikheidsforum 
moniteer alle diensbillikheidsaangeleenthede. Beleide ten 
opsigte van Persone met Gestremdhede en ten opsigte 
van Seksuele Teistering is reeds geïmplementeer en daar 
word nougeset op die gebalanseerde samestelling van alle 
keuringspanele gelet. Prestasiebestuur met persoonlike 
ontwikkelingsplanne en individuele werkskontrakte word vir 
alle permanente personeel as vereiste gestel.

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 (SR)-
verteenwoordiging in die Raad, die Senaat en die 
Institusionele Forum. Studente is ook lede van die 
fakulteitsrade, die Studentegeldekomitee en die 
keuringskomitees vir die aanwys van die Rektor en 
Viserektore. Verder dien studente in verskeie belangrike 
werkskomitees, soos die Komitee vir Beurse en Lenings, 
die Sentrale Dissiplinêre Komitee, 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 (Onderrig) vervul.

Verskeie adviesforums – byvoorbeeld vir studente met 
spesiale leerbehoeftes of MIV/Vigs of wat geteister 
word of middele 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 Studentewelweesforum sluit 
ook studenteverteenwoordigers in.

Die Studenterade van Stellenbosch, Tygerberg en die 
Militêre Akademie help studente om as leiers te ontwikkel. 
Leierskapsontwikkelingsgeleenthede 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 Sentrum vir Studentesake aangebied. Die grondwet 
van die Verenigingsraad maak daarvoor voorsiening dat 
studenteverenigings, onder leiding van ’n SR-lid, ’n meer 
gestruktureerde rol in die uitbouing van ’n diverse en 
gesonde studentegemeenskap speel. 

Die Studenteraadsvoorsitter en die ABR-voorsitter het 
sitting in die Bestuurspan van die Viserektor (Onderrig). 
Daarbenewens vergader die Uitvoerende Komitee van die 
Studenteraad maandeliks met die Rektor se Bestuurspan 
om algemene bestuurskwessies te bespreek.

UNIVERSITEITSRAAD SE VERKLARING   
oor Korporatiewe Bestuur (vervolg)
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D
ie Raad is van mening dat die Universiteit 
Stellenbosch, insluitende die filiale en trusts 
wat by die gekonsolideerde finansiële jaarstate 

ingesluit word, as ’n 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 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 

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.

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 
werksaamhede, veranderings in fondse en kontantvloeie 
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 74 tot 
110 is deur die Raad goedgekeur en onderteken deur:

UNIVERSITEITSRAAD SE  
VERANTWOORDELIKHEID vir Finansiële 
Verslagdoening

Prof HR Botman
Rektor en Visekanselier

Mnr GM Steyn
Voorsitter van die Universiteitsraad

Prof Leopoldt van Huyssteen
Uitvoerende Direkteur: Bedryf en Finansies 

Mnr FE Groepe
Voorsitter van die Oudit- en Risikokomitee

7 Mei 2012
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RAAD SE VERANTWOORDELIKHEID VIR 
DIE FINANSIËLE STATE

Die Universiteit Stellenbosch se Raad is verantwoordelik 
vir die opstel en redelike voorstelling van hierdie 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 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 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 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 

Ons het die gekonsolideerde finansiële jaarstate van die Universiteit Stellenbosch geoudit. 
Hierdie finansiële state bestaan uit die gekonsolideerde staat van finansiële stand soos op 
31 Desember 2011, en die gekonsolideerde inkomstestaat, state van omvattende inkomste, 
veranderings in fondse, en kontantvloeie vir die jaar wat op daardie datum geëindig het, en ’n 
opsomming van beduidende rekeningkundige beleid en ander verduidelikende inligting, soos 
uiteengesit op bladsye 74 tot 110. 

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 finansiële state, in alle wesenlike 
opsigte, ’n redelike voorstelling van die gekonsolideerde 
finansiële stand van die Universiteit Stellenbosch soos op 
31 Desember 2011, 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

VOORAFBEPAALDE DOELWITTE

Ons het prosedures uitgevoer ten einde bewyse te verkry aangaande die betroubaarheid van die inligting in die jaarverslag 
soos uiteengesit in Tabel 5 oor die ministeriële inskrywings- en effektiwiteitsteikens vir 2013 op bladsy 18 van die 
jaarverslag.

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 die feite voldoende reflekteer.

Daar was geen wesenlike bevindinge oor die betroubaarheid van die inligting in Tabel 5 nie.

VERSLAG oor ander Wetlike en Regulatoriese vereistes 
Ons lewer verslag oor die volgende bevindinge relevant tot die Universiteit Stellenbosch se prestasie teenoor 
voorafbepaalde doelwitte, nakoming van wette en regulasies en interne beheer ooreenkomstig die vereistes van die Wet 
op Openbare Oudit en die gepaardgaande Algemene Kennisgewing, maar nie vir die doel om ’n mening daaroor uit te 
spreek nie.
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NAKOMING VAN WETTE EN REGULASIES 

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 van 
Suid-Afrika geïdentifiseer nie.

INTERNE BEHEER

Ons het die relevante interne beheer in ag geneem tydens ons oudit van die finansiële state, die inligting in Tabel 5 en die 
nakoming van wette en regulasies.

Ons het nie enige wesenlike gebrekke in interne beheer geïdentifiseer wat in hierdie verslag ingesluit hoef te word nie.

ANDER VERSLAE

OOREENGEKOME PROSEDURES VERSLAE

41 Ooreengekome-prosedure verslae is gedurende die jaar onder oorsig deur ons uitgereik wat periodes dek wat strek 
vanaf 1 April 2006 tot 31 Maart 2012. Twee verslae was besig om opgestel te word ten tye van die onderteken van hierdie 
verslag.

DONATEUR BEFONDSING VERSLAE

Agt donateurbefondsingsverslae is gedurende die jaar onder oorsig deur ons uitgereik wat periodes dek wat strek vanaf 1 
Januarie 2009 tot 31 Desember 2011.

PricewaterhouseCoopers Geïnk. 
Direkteur: D Adriaans
Geregistreerde Ouditeur
Stellenbosch

7 Mei 2012
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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 opgestel op die historiesekoste-
grondslag, 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 
beleid sy diskresie gebruik. Gevalle wat ’n hoë mate van diskresie verg, en areas wat beduidende veronderstellings en 
ramings vereis, word in aantekening 1 by die gekonsolideerde finansiële jaarstate bespreek.

Standpunte, vertolkings en wysigings aan gepubliseerde standpunte wat nog nie 
effektief is nie

Sekere nuwe standpunte, vertolkings en wysigings ten opsigte van bestaande standpunte wat verpligtend is vir 
rekeningkundige tydperke wat op of ná 1 Januarie 2012 of later begin en wat die Universiteit nog nie toegepas het 
nie, is gepubliseer. Die Universiteit sal hierdie wysigings in die toepaslike tydperk toepas, indien van toepassing. Die 
standpuntwysigings en -vertolkings is soos volg: 

Die vernaamste 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.

REKENINGKUNDIGE BELEID

IFRS 1 (Wysiging) First-time Adoption of International Financial Reporting Standards (effektief vanaf 1 Julie 2011)

IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures (effektief vanaf 1 Julie 2011)  

IFRS 7 (Wysiging) Financial Instruments: Disclosures (effektief vanaf 1 Januarie 2013)

IFRS 9 (2010 en 2011) Financial Instruments (effektief vanaf 1 Januarie 2013)

IFRS 9 (2011) Financial Instruments (effektief vanaf 1 Januarie 2015)

IFRS 10 Consolidated Financial Statements (effektief vanaf 1 Januarie 2013)

IFRS 11 Joint Arrangements (effektief vanaf 1 Januarie 2013)

IFRS 12 Disclosures of Interests in Other Entities (effektief vanaf 1 Januarie 2012)

IFRS 13 Fair-value Measurement (effektief vanaf 1 Januarie 2013)

IAS 1 (Wysiging) Presentation of Financial Instruments (effektief vanaf 1 Julie 2012) 

IAS 12 (Wysiging) Income Taxes (effektief vanaf 1 Januarie 2012) 

IAS 19 (Wysiging) Employee Benefits (effektief vanaf 1 Januarie 2013) 

IAS 27 (Wysiging) Consolidated and Separate Financial Statements (effektief vanaf 1 Januarie 2013)

IAS 28 (Wysiging) Associates and Joint Ventures (effektief vanaf 1 Januarie 2013)

IAS 32 (Wysiging) Financial Instruments: Presentation (effektief vanaf 1 Januarie 2014)

Die Bestuur is van mening dat veranderings in bostaande standpunte, wysigings en vertolkings, uitgesluit IFRS 9, nie ’n 
wesenlike uitwerking op die Universiteit se gekonsolideerde state gaan hê nie. Bestuur ondersoek die effek van IFRS 9 op 
die finansiële state.

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 
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waarvan hy andersins oor die vermoë beskik om beheer oor die werksaamhede uit te oefen, word in die gekonsolideerde 
finansiële jaarstate ingesluit. Die aankoopmetode word vir die teboekstelling van die verkryging van filiale gebruik. Die koste 
van ’n verkryging word gemeet as die billike waarde van bates oorgedra en laste aanvaar soos op die transaksiedatum, 
insluitende enige transaksiekoste. Identifiseerbare bates verkry en laste en voorwaardelike aanspreeklikhede aanvaar in ’n 
besigheidskombinasie word aanvanklik teen billike waarde gemeet. 

Die surplus van die koste van verkryging bo die billike waarde van die groep se deel van die identifiseerbare netto bates 
word as klandisiewaarde verantwoord. Die resultate van filiale gedurende die jaar aangekoop word ingesluit vanaf die 
datum waarop effektiewe beheer verkry is. Konsolidasie word gestaak vanaf die datum waarop effektiewe beheer eindig. 

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 tot die mate 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 in 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 aangebied in Suid-Afrikaanse rand, 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 ontstaan 
by die vereffening van sulke transaksies 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 beëdigde 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 beëdigde waardeerders gewaardeer word.

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 reswaarde af te skryf.
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4. EIENDOM, BOEKE EN TOERUSTING (vervolg)

Reswaardes en waardeverminderingskoerse is soos volg: 

Reswaarde
2011

%

Waarde-
vermindering  

2011
%

Reswaarde
2010

%

Waarde-
vermindering  

2010
%

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 nutsduur 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.

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.

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. 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 voorsiening vir waardedaling van die uitstaande bedrag. ’n Voorsiening vir waardedaling word geskep indien 
daar objektiewe bewyse bestaan dat uitstaande bedrae nie volgens die oorspronklike bepalings ingevorder sal word nie. 
Die bedrag van die voorsiening is die verskil tussen die drabedrag en die verhaalbare bedrag, wat die teenswoordige 
waarde van die verwagte kontantvloeie, 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 bedryfsuitgawes 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, met uitsluiting van 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.
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Beleggings beskikbaar vir verkoop 

Beleggings word geklassifiseer as beskikbaar vir verkoop en word deur die gebruik van toepaslike waardasiemetodes 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 die 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. Wisselkoerswins 
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 beoordeel 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 sulke bewyse bestaan vir beleggings beskikbaar vir verkoop, 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

Afgeleide instrumente, insluitende 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. Wins en verliese op 
afgeleide instrumente word in die gekonsolideerde inkomstestaat erken.

Handels- en ander krediteure en korttermynskuldinstrumente

Handels- en ander krediteure, valutatermynkontraklaste uitgesluit, 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 afgeskryf 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 getoon teen die kosprys, 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.
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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 drabedrag van die bate moontlik nie 
verhaalbaar is nie. ’n Waardedalingsverlies word erken vir die bedrag waarmee die drabedrag van die bate die verhaalbare 
bedrag daarvan oorskry. Die verhaalbare bedrag is die bates 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 kontantvloeie 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.

Studente- en inwoningsgeld word erken na gelang die diens gelewer word.

Sentrale owerheidsbewilligings word erken in die tydperk waarvoor dit ontvang word. Owerheidsbewilligings 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.

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 
waardedaling 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 dit 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 – word erken 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.

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 gedra teen billike waarde wat jaarliks deur eksterne 
beëdigde 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.

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 
gemaak kan word. 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.
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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 
gekonsolideerde inkomstestaat erken. 

Pensioenverpligtings

Bydraes word maandeliks aan die US Aftredefonds, ’n vastebydrae-plan vir permanente werknemers van die Universiteit, 
gedoen. ’n Vastebydrae-plan is ’n pensioenplan waar die Universiteit vaste bydraes aan ’n eksterne fonds doen. 

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 van 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 verliese beïnvloed nie.

TRECCAfrica

TRECCAfrica (Transdisciplinary Training for Resource 
Efficiency and Climate Change Adaptation in Africa) is ’n 
konsortium van ses Afrika-universiteite – die US en die 
universiteite van Dar es Salaam (Tanzanië), Ghana, Mekelle 
(Ethiopië), Nairobi (Kenia) en Nigerië (Nsukka) – wat 
fokus op transdissiplinêre opleiding in die doelmatige 
aanwending van hulpbronne in Afrika. Deur die 
vaardighede in transdissiplinêre navorsingsmetodologieë 
wat sy studente verwerf, en deur die navorsingsnetwerk 
wat dié studente vanself word, skep TRECCAfrica ’n 
potensiaal om tersaaklike kennis te genereer, wat nuttig 
of selfs noodsaaklik is by die vorming van beleide oor 
hulpbronne. Boonop bring TRECCAfrica 72 doktors- en 
meestersgraadstudente van die ses universiteite byeen 
wat in die toekoms kragte kan saamsnoer teen uitdagings 
wat te wyte is aan klimaatsverandering en aan uitputting 
van die natuurlike hulpbronne. “Voorheen is befondsing 
voorsien om studente van Afrika na Europese universiteite 
te stuur. TRECCAfrica breek nou weg van hierdie tradisie 
deur mobiliteit tussen universiteite in Afrika-lande moontlik 
te maak,” sê dr Christof Pauw van die US (ver regs); hier 
saam met (van links) mnr John von Breda (ook van die 
US) en drs Araya Berhe, Amanuel Abraha en Girmay 
Gebresamuel Abraha van Mekelle Universiteit.

TANZANIË

KENIA

ETHIOPIË

NIGERIË

US



Aantekeninge 2011 
R 000

2010
R 000

Bates

Niebedryfsbates 7 350 603  6 760 896 

Eiendom, boeke en toerusting 4  3 630 459  3 354 057 

Ontasbare bates 5  3 189  4 580 

Langtermynbeleggings 6  3 491 862  3 217 450 

Beleggingseiendom 7  57 380  55 408 

Belegging in geassosieerde maatskappye 8  9 742  5 877 

Langtermyngedeelte van handels- en 
ander debiteure 9  150 179  119 997 

Bedryfshuurbate 12  7 792  3 528 

Bedryfsbates  1 340 961  1 262 927 

Voorraad 11  2 638  2 606 

Handels- en ander debiteure 9  223 453  187 786 

Kontant en kontantekwivalente 25  1 114 870  1 072 535 

Totale Bates  8 691 564  8 023 823

Fondse en Aanspreeklikhede

Fondse Beskikbaar 7 805 075  7 226 706 

Onbeperkte fondse 2  538 930  882 778 

Beperkte fondse 2 4 245 068   3 363 432 

Billikewaarde-reserwe 2  481 897  441 572 

 5 265 895  4 687 781 

Eiendomsherwaardasiereserwe 2  2 538 731  2 538 731 

Niebeherende belange 2   449  194 

Niebedryfslaste 510 594  472 339 

Rentedraende lenings 3  99 413  105 236 

Personeelvoordele 27  411 181  367 103 

Bedryfslaste  375 895  324 778 

Handels- en ander krediteure 13  358 842  310 818 

Uitgestelde belasting 10  324  218 

Korttermyngedeelte van  
rentedraende lenings 3  10 457  8 327 

Korttermyngedeelte van  
bedryfshuurlas 12  4 061  3 205 

Korttermynskuldaktes  2 210  2 210 

Totale Fondse en Aanspreeklikhede  8 691 564  8 023 823

GEKONSOLIDEERDE STAAT  
van Finansiële Posisie op 31 Desember 2011
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Aan-
teke-
ninge

Opvoed-
kundig

en algemeen
Onbeperk

R 000

Opvoed-
kundig

en algemeen
Beperk

R 000

Opvoed-
kundig

en algemeen
Totaal

R 000

Studente- 
en personeel-
huisvesting

(Beperk)

R 000

2011
Totaal

R 000

2010
Totaal

R 000

Totale Inkomste 1 643 094 1 592 911 3 236 005 210 085 3 446 090 3 109 893

Herhalende Items

Owerheidstoekennings  925 243 323 696 1 248 939  -    1 248 939 1 111 762

Studente-, inwonings 
en ander gelde  505 943 74 483 580 427  205 288  785 715 681 710

Privaat skenkings, toekennings  
en kontrakte 45 325 945 414 990 739  -    990 739 888 369

Verkope van dienste en produkte  238 66 781 67 019  -    67 019 50 278

Subtotaal 1 476 749 1 410 375 2 887 124  205 288  3 092 412 2 732 119

Rente en dividende verdien 19  69 745 121 776 191 522  4 797  196 319  188 801

Wins by verkoop van eiendom, 
boeke en toerusting -  4 257 4 257  -    4 257  1 291

Gerealiseerde wins by verkoop  
van beleggings 20 85 274 51 023 136 297  -    136 297 185 523

Ekwiteitswins in geassosieerde  
maatskappy 8 -  3 865  3 865  -    3 865 1 365

Valutawins 11 325  1 614 12 940  -    12 940 794

1 643 094 1 592 911 3 236 005  210 085  3 446 090 3 109 893

Totale Uitgawes 1 236 073 1 493 681 2 729 754  178 293  2 908 047 2 718 011

Herhalende Items

Personeelkoste 15  867 517  447 407  1 314 924  16 758  1 331 682  1 197 715 

- Akademies professioneel  456 144  136 879  593 023  -    593 023  539 394 

- Ander  411 373  310 528  721 901  16 758  738 660  658 321 

Ander bedryfsuitgawes 17  313 000  909 801  1 222 801  160 307  1 383 109  1 280 501 

Waardevermindering en amortisasie 17  55 319  123 140  178 459  1 227  179 686  175 435 

Subtotaal  1 235 836  1 480 348  2 716 184  178 293  2 894 477  2 653 651 

Verlies by verkoop van eiendom,
boeke en toerusting  237  -    237  -    237 333

Waardedaling van eiendom,
boeke en toerusting  -    -    -    -    -    47 056 

Wisselkoersverlies  -    -    -    -    -    2 739 

Finansieringskoste  -    13 333  13 333  -    13 333  14 231 

 1 236 073  1 493 681  2 729 754  178 293  2 908 047  2 718 011 

Toedeling na/(van) reserwes  -    15 160  15 160  (15 160)  -   -

Oordrag (van)/na reserwes  (316 239)  332 871  16 632  (16 632)  -   -

 (316 239)  348 031  31 792  (31 792)  -   -

Surplus vir die Jaar  90 782  447 261  538 044  -    538 044 391 882

Toeskryfbaar aan houer  90 782  447 006  537 789  -    537 789 391 688

Toeskryfbaar aan niebeherende 
belang  -    255  255  -    255 194

Surplus vir die Jaar  90 782  447 261  538 044  -    538 044 391 882

GEKONSOLIDEERDE INKOMSTESTAAT  
vir die jaar geëindig 31 Desember 2011
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GEKONSOLIDEERDE STAAT  
VAN OMVATTENDE INKOMSTE  

vir die jaar geëindig 31 Desember 2011

Opvoed-
kundig

en algemeen

R 000

Studente-
en personeel-

huisvesting

R 000

Filiaal- 
maatskappye

R 000

Lenings-
fondse

R 000

Sken- 
kings

fondse

R 000

Vaste-
bate-

fondse

R 000

Nie- 
beherende

belange

R 000

Totaal

R 000

 
31 Desember 2011

Surplus vir die jaar  537 789  -    -    -    -    -   255   538 044

Ander omvattende 
inkomste

Billikewaarde-reserwe

 - Realisasie na  
inkomstestaat  (34 401  (2 586  -    -   (92 201  (7 109) - (136 297

 - Aanpassing vir die jaar  67 574  4 908  (646  -    90 197  14 590 - 176 622

Toedeling 
(van)/na reserwes  (549 342  21 627  1 854  2 073  214 123  309 664 - -

Oorplasings  
na/(van) reserwes  56 726  (15 160)  -    9 257  (35 899  (14 925 - -

Totale  
Omvattende  
Inkomste  78 347  8 789  1 209  11 330  176 220  302 219 255 578 369

 
31 Desember 2010

Surplus vir die jaar  391 688  -    -    -    -    -   194 391 882

Ander omvattende 
inkomste

Billikewaarde-reserwe

 - Realisasie na  
inkomstestaat  (37 204  (2 869  -    -    (138 025  (7 425 - (185 523

 - Aanpassing vir die jaar 55 054 3 759 1 809 - 213 224 10 593 - 284 439

Toedeling 
(van)/na reserwes  (822 863  23 769  2 021  6 328  506 216  284 528 - -

Oorplasings  
na/(van) reserwes  485 288  (19 599  -    12 709  (374 477  (103 921 - -

Totale  
Omvattende  
Inkomste  71 963  5 060  3 830  19 037  206 938  183 775 194 490 798

)

)

            )

            )             )

            )             )

            )

            )

            )

            )

            )

            )             )

            )             )

            )
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GEKONSOLIDEERDE STAAT VAN 
VERANDERINGS IN FONDSE   
vir die jaar geëindig 31 Desember 2011

Opvoed-
kundig

en algemeen

R 000

Studente-
en personeel-

huisvesting

R 000

Filiaal- 
maatskappye

R 000

Lenings-
fondse

R 000

Sken-
kings

fondse

R 000

Vaste-
bate-

fondse

R 000

Nie- 
beherende

belange

R 000

Totaal

R 000

Saldo soos op  
1 Januarie 2011 2 201 418 65 497 383 217 118 1 483 992 3 258 102 194 7 226 706

Surplus vir die jaar  537 789  -    -    -    -    -   255   538 044

Ander omvattende 
inkomste vir die jaar (459 442 8 789 1 209 11 330 176 220 302 219 - 40 325

Saldo soos op  
31 Desember 2011  2 279 766  74 286  1 592  228 449  1 660 212  3 560 321 449 7 805 075

Saldo soos op  
1 Januarie 2010 2 129 455 60 437 (3 447 198 081 1 277 054 3 074 327 - 6 735 907

Surplus vir die jaar  391 688  -  -  -  -  - 194 391 882

Ander omvattende 
inkomste vir die jaar (319 725  5 060  3 830  19 037  206 938  183 775 - 98 916

Saldo soos op  
31 Desember 2010  2 201 418  65 497  383  217 118   1 483 992  3 258 102 194 7 226 706

            )

            )

            )
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GEKONSOLIDEERDE  
STAAT VAN KONTANTVLOEIE 

vir die jaar geëindig 31 Desember 2011

Aantekeninge 2011
R 000

2010
R 000

Kontantvloei uit Bedryfsaktiwiteite

Kontant ontvang uit owerheidstoekennings 1 248 939 1 111 763

Kontant ontvang uit studente-, inwonings- en ander gelde 755 828 662 760

Kontant ontvang uit privaat skenkings, toekennings en kontrakte 990 739 873 947

Kontant ontvang uit verkope van dienste en produkte  5 562  49 656

Kontant betaal vir personeelkoste  (1 269 190  (1 164 988

Kontant betaal vir voorrade en dienste  (1 335 281  (1 267 764

Kontant deur bedrywighede voortgebring 24 396 597 265 375

Plus:  Rente ontvang 21  147 026  159 178 

        Dividende ontvang 22  50 935  39 911 

Min:  Finansieringskoste betaal 23  (13 491  (14 306

Netto kontantinvloei uit bedryfsaktiwiteite  581 068  450 158 

Kontantvloei uit Beleggingsaktiwiteite  (535 040  (298 245

Toevoeging tot beleggings  (240 710  (245 663

Opbrengs uit gerealiseerde beleggings  144 797  184 243 

Toevoeging tot eiendom, boeke en toerusting  (458 339  (237 783

Opbrengs uit die verkoop van eiendom, boeke en toerusting  19 212 958

Kontantvloei uit Finansieringsaktiwiteite

Afname in rentedraende lenings  (3 693  (600

Netto Toename in Kontant en Kontantekwivalente  42 335  151 313 

Kontant en Kontantekwivalente aan die begin van die jaar  1 072 535  921 222 

Kontant en Kontantekwivalente aan die einde van die jaar 25  1 114 870  1 072 535 

            )             )

            )             )

            )

            )

            )

            )

            )

            )

            )             )

            )             )
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AANTEKENINGE BY DIE GEKONSOLIDEERDE 
FINANSIËLE JAARSTATE   
vir die jaar geëindig 31 Desember 2011

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 7,9% (2010: 7,3%). Die uitwerking van ‘n verandering van 1% in die 
gesondheidsorginflasie op die 2011 gekonsolideerde finansiële jaarstate sal soos volg wees:

Toename van 1%
- 10,9% (2010: 11,4,%) styging in die verstrekediens-verpligtings

- 12,1% (2010: 12,5%) styging in die diens- en rentekoste (net kontraktuele verpligting)

Afname van 1%
- 9,8 % (2010: 9,6%) daling in die verstrekediens-verpligtings

- 10,8% (2010: 10,5%) daling in die diens- en rentekoste (net kontraktuele verpligting)

Die Universiteit se beleid oor aftreeouderdom bepaal dat werknemers op 60 jaar kan aftree. Na ouderdom 60 kan diens 
tot maksimum ouderdom 65, gebaseer op deurlopende bevredigende prestasie, voortgesit word. Gevolglik word die 
normale en verwagte aftreeouderdom dus geag as 65.

Waardedaling van studentegelde en -lenings

Die jaarlikse voorsiening vir die waardedaling van studentelenings word gegrond op die aanname dat studente teen 
gemiddeld prima minus 2% lenings in die mark kan aangaan. Hierdie aanname word op navrae by verskeie finansiële 
instellings gegrond. Voorsiening vir waardedaling van 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 verkoopprys 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.
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AANTEKENINGE BY DIE GEKONSOLIDEERDE FINANSIËLE 
JAARSTATE vir die jaar geëindig 31 Desember 2011 (vervolg)

1. KRITIEKE REKENINGKUNDIGE RAMINGS EN OORDEEL (vervolg)

Verlofvoorsiening
Werknemers is geregtig om hulle jaarlikse verlof binne sewe maande na 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 posvlak gegrond, te laat 
oploop of te laat uitbetaal. Die restant verval na sewe maande. In die geval van werknemers wat na 1 Januarie 2008 
aangestel is, verval alle jaarlikse verlof wat nie geneem is nie, na sewe maande. Werknemers ouer as 60 jaar se verlof 
word egter tot hulle posvlak op 60 jarige ouderdom beperk. Geen verlof mag na 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

 
R 000

Onbeperk

 
R 000

Eiendoms- 
herwaardasie 

reserwe 
R 000

Billikewaarde-
 reserwe

 
R 000

Niebeherende 
belange

 
R 000

Totaal

R 000

2011

Opvoedkundig en 
algemeen 2 065 631 92 679 - 121 457 - 2 279 766

Studente- en  
personeel- 
huisvesting 65 155 - - 9 131 - 74 286

Filiaalmaatskappye 912 - - 680 - 1 592

Leningsfondse 228 449 - - - - 228 449

Skenkingsfondse 888 432 446 252 - 325 529 - 1 660 212

Vastebate-fondse 996 489 - 2 538 731 25 100 - 3 560 321

Niebeherende 
belange - - - - 449 449

4 245 068 538 930 2 538 731 481 897 449 7 805 075

2010

Opvoedkundig en 
algemeen 2 023 996 89 140 - 88 284 - 2 201 418

Studente- en  
personeel- 
huisvesting 58 688 - - 6 809 - 65 497

Filiaalmaatskappye (943 - - 1 326 - 383

Leningsfondse 217 119 - - - - 217 119

Skenkingsfondse 362 822 793 638 - 327 533 - 1 483 992

Vastebate-fondse 701 750 - 2 538 731 17 620 - 3 258 102

Niebeherende 
belange - - - - 194 194

3 363 432 882 778 2 538 731 441 572 194 7 226 706

            )
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2011

R 000

2010

R 000

Beperkte fondse 4 398 553 3 526 289

Onbeperkte fondse 867 342 1 161 492

  Geoormerkte reserwes 495 400 422 811

  Ongeoormerkte reserwes 371 942 738 681

Fondse teen markwaarde 
beskikbaar 5 265 895 4 687 781

2011

R 000

2010

R 000

Twee lenings by die staat met verskillende rentekoerse in gelyke halfjaarlikse betalings 
eindigende onderskeidelik 2012 en 2018 terugbetaalbaar 758 983

Verskeie lenings by versekeringsmaatskappye met verskillende rentekoerse en termyne in 
halfjaarlikse betalings terugbetaalbaar  361 1 341

Verskeie lenings by ander finansiële instellings met verskillende rentekoerse en termyne in 
halfjaarlikse betalings terugbetaalbaar 65 371 71 398

Bankfasiliteit vir die finansiering van die Universiteit se verskillende motorskemas 43 380 39 841

109 870 113 563

Min: Gedeelte binne een jaar terugbetaalbaar (10 457 (8 327

99 413 105 236

2011

R 000

2010

R 000

Binne een jaar 6 796 542

Tussen twee en vyf jaar 57 079 67 798

Na vyf jaar 46 056 45 223

109 931 113 563

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 verdeel word, is soos volg:

3. RENTEDRAENDE LENINGS

Die opgehoopte saldo’s soos op 31 Desember is soos volg: 

            )             )

Die aflosdatums van rentedraende lenings is soos volg:Die gemiddelde rentekoers ten opsigte van 
lenings beloop soos aan die jaareinde 9,4% 
(2010: 10,2%).

Motorlenings ter waarde van R7,0 miljoen 
(2010: R17,1 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 die uitsondering 
van die motorskemas, het vaste rentekoerse. 
Die rentekoerse van motorskemas is aan prima 
gekoppel.
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AANTEKENINGE BY DIE GEKONSOLIDEERDE FINANSIËLE 
JAARSTATE vir die jaar geëindig 31 Desember 2011 (vervolg)

4. EIENDOM, BOEKE EN TOERUSTING

2011 2010

Kosprys

 
R 000

Opgehoopte
waarde-

vermindering
R 000

Netto
dra-

waarde 
R 000

Kosprys

 
R 000

Opgehoopte
waarde-

vermindering
R 000

Netto
dra-

waarde
R 000

Grond 15 679                   - 15 679 15 679 - 15 679

Geboue 3 729 108 514 796 3 214 312 3 458 893 450 964 3 007 929

Rekenaar- 
toerusting 265 246 197 871 67 375 230 052 178 796 51 256

Ander toerusting en 
voertuie 633 856 300 763 333 093 559 387 280 194 279 193

Biblioteekboeke 398 386 398 386 - 357 016 357 016 -

5 042 275 1 411 816 3 630 459 4 621 027 1 266 970 3 354 057

Grond

 
R 000

Geboue

 
R 000

Rekenaar- 
toerusting

 
R 000

Ander
toerusting

en
voertuie

R 000

Bibloteek-
boeke

 
R 000

Totaal

R 000

2011

Rekonsiliasie van die 
drabedrag:

Kosprys aan die begin van die jaar 15 679 3 458 893 230 052 559 387 357 016 4 621 027

Opgehoopte waardeverminde-
ring aan die begin van die jaar - (450 964 (178 796 (280 194 (357 016 (1 266 970

Netto begindrawaarde 15 679 3 007 929 51 256 279 193               - 3 354 057

Netto toevoegings en 
vervreemdings

- 272 377 49 771 86 778 45 771 454 697

Waardevermindering per 
inkomstestaat - (65 994 (33 652 (32 878 (45 771 (178 295

Netto einddrawaarde 15 679 3 214 312 67 375 333 093 - 3 630 459

2010

Rekonsiliasie van die 
drabedrag:

Kosprys aan die begin van die jaar 15 679 3 409 295 202 438 490 520 309 587 4 427 519

Opgehoopte waardeverminde-
ring aan die begin van die jaar - (390 604 (159 933 (258 579 (309 587 (1 118 703

Netto begindrawaarde 15 679 3 018 691 42 505 231 941 - 3 308 816

Netto toevoegings en 
vervreemdings

- 100 087 35 706 80 251 50 296 266 340

Waardedaling - (47 056 - - - (47 056

Waardevermindering per 
inkomstestaat - (63 793 (26 955 (32 999 (50 296 (174 043

Netto einddrawaarde 15 679 3 007 929 51 256 279 193 - 3 354 057

            )

            )

            )

            )

            )

            )

            )

            )

            )

            )

            )            )

            )

            )             )             )             )             )

            )

            )             )             )
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6. LANGTERMYNBELEGGINGS

Die billike waardes van langtermynbeleggings soos op 31 Desember is soos volg:

Die register met volledige besonderhede van grond en geboue is by die kantore van die Universiteit beskikbaar.

Voertuie met ‘n drawaarde van R7,0 miljoen (2010: R17,0 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 geregistreer is in 2008, word by 
grond ingesluit. Die regte ingevolge die verhuringsooreenkoms is aan die finansierder gesedeer.

Werk-in-proses ter waarde van R154,9 miljoen word by die koste van geboue ingesluit. Geen waardevermindering word 
ten opsigte van werk-in-proses erken nie.

5. ONTASBARE BATES

‘n Volledige beleggingsregister 
is by die kantore van die 
Universiteit vir belanghebbers 
beskikbaar. 

Die gemiddelde rentekoers 
wat soos aan die jaareinde op 
staatseffekte van toepassing 
was, is 6,6% (2010: 7,3%) en op 
vaste deposito’s 9,0% (2010: 
7,9%).

Die Universiteit se 
beleggingsportefeuljes 
word deur professionele 
batebestuurders bestuur. 

2011 2010

Kosprys

 
R 000

Opgehoopte
amortisasie

 
R 000

Netto
dra-

waarde 
R 000

Kosprys

 
R 000

Opgehoopte
amortisasie

 
R 000

Netto
dra-

waarde 
R 000

Oracle HRMS 13 913 10 724 3 189 13 913 9 334 4 580

2011

R 000

2010

R 000

Rekonsiliasie van die drabedrag

Netto begindrawaarde 4 580 5 971

Amortisasie per inkomstestaat (1 391 (1 391

Netto einddrawaarde 3 189 4 580

2011

R 000

2010

R 000

Staatseffekte 192 070 146 382

Aandele 2 633 962 2 514 155

Genoteerde aandele 2 631 428 2 511 621

Ongenoteerde aandele 2 534 2 534

Vaste deposito's 458 669 338 465

Ander 207 161 218 448

3 491 862 3 217 450

            )             )
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AANTEKENINGE BY DIE GEKONSOLIDEERDE FINANSIËLE 
JAARSTATE vir die jaar geëindig 31 Desember 2011 (vervolg)

8. BELEGGING IN GEASSOSIEERDE MAATSKAPPYE

Naam
Getal 

aandele Belang
Effektiewe

 stemreg

Unistel Geneeskundige Laboratoriums (Edms) Bpk 350 35,0% 35,0%

Sun Space and Information Systems (Edms) Bpk 112 500 7,8% 26,0%

USB Bestuursontwikkeling Bpk 9 000 000 48,8% 48,8%

Daar was gedurende die jaar geen beweging in die Universiteit en sy filiale se belang in die  geassosieerde maatskappye nie.

2011

R 000

2010

R 000

Die hoofdoelstelling van die maatskappy is die verskaffing van genetiese, diagnostiese en 
toetsingsdienste vir mense en diere.

Saldo aan die begin van die jaar 2 402 2 438

Netto aandeel in wins/(verlies) van geassosieerde maatskappy 191 (36

Deel van voorbelaste wins 1 002 558

Deel van belasting (286 (244

Dividende verdien (525 (350

Saldo aan die einde van die jaar 2 593 2 402

2011

R 000

2010

R 000

Die hoofdoelstelling van die maatskappy is die ontwikkeling en vervaardiging van mikrosatelliete 
en satellietsubstelsels.

Saldo aan die begin van die jaar - 89

Netto aandeel in wins/(verlies) van geassosieerde maatskappy - (89

Deel van voorbelaste wins/(verlies) - (89

Deel van belasting - -

Saldo aan die einde van die jaar - -

            )

            )

            )

            )

            )

            )            )

8.2 SUN SPACE AND INFORMATION SYSTEMS (EDMS) BPK

8.1 UNISTEL GENEESKUNDIGE LABORATORIUMS (EDMS) BPK

7. BELEGGINGSEIENDOMME
2011

R 000

2010

R 000

Netto begindrawaarde 55 408 53 538

Herwaardasie gedurende die jaar 1 972 1 870

Netto einddrawaarde 57 380 55 408

Alle beleggingseiendomme is 
op 20 Januarie 2012 (2010: 25 
Januarie 2011) teen waardes 
soos op 31 Desember 2011 
gewaardeer deur ‘n beëdigde 
waardeerder wat met die 
herwaardasie van geokkupeerde 
woonstelgeboue bekend 
is. Inkomste ontvang uit 
beleggingseiendomme het R3,8 
miljoen (2010: R3,6 miljoen) 
beloop.



91

2011

R 000

2010

R 000

Die hoofdoelstelling van die maatskappy is die ontwikkeling en aanbieding van 
bestuursontwikkelingprogramme en die verskaffing van konsultasiedienste.

Saldo aan die begin van die jaar 3 475 1 986

Netto aandeel in wins van geassosieerde maatskappy 3 674 1 489

Deel van voorbelaste wins 5 103 1 925

Deel van belasting (1 429 (436

Saldo aan die einde van die jaar 7 149 3 475

Totale belegging in geassosieerde maatskappye 9 742 5 877

2011

R 000

2010

R 000

Aanleg en toerusting 2 528 1 844

Ontasbare bates 1 076 957

Bedryfsbates 5 913 5 645

Totale bates 9 517 8 446

Langtermynlaste 365 365

Bedryfslaste 1 742 1 219

Totale laste 2 107 1 584

Inkomste 15 337 13 717

Wins 2 198 1 800

2011

R 000

2010

R 000

Aanleg, toerusting en voertuie 217 452

Niebedryfsbates 11 093 11 093

Bedryfsbates 25 313 27 508

Totale bates 36 623 39 053

Langtermynlaste 24 887 12 076

Bedryfslaste 75 866 52 432

Totale laste 100 753 64 508

Inkomste 14 764 9 263

Verlies (33 304 (32 533

8.3 USB BESTUURSONTWIKKELING BPK

8.4 BATES, LASTE EN WINS VAN  
UNISTEL GENEESKUNDIGE LABORATORIUMS (EDMS) BPK  

8.5 BATES, LASTE EN VERLIES VAN SUN SPACE  
AND INFORMATION SYSTEMS (EDMS) BPK 

            )            )

            )             )
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8. BELEGGING IN GEASSOSIEERDE MAATSKAPPYE (vervolg)

2011

R 000

2010

R 000

Niebedryfsbates 1 336 948

Bedryfsbates 24 695 6 608

Totale bates 26 031 7 556

Bedryfslaste 8 503 7 025

Totale laste 8 503 7 025

Inkomste 79 879 54 442

Wins 7 402 3 052

2011

R 000

2010

R 000

Studentegelde 71 284 58 558

 Studentegelde verskuldig 106 661 89 518

 Min: Voorsiening vir waardedaling van studentegelde (35 377 (30 960

Studentelenings 113 125 109 338

 Studentelenings verskuldig 151 980 140 012

 Min: Waardedaling weens niemarkverwante rentekoerse (12 718 (11 827

 Min: Voorsiening vir waardedaling van studentelenings (26 137 (18 847

Handelsdebiteure 85 740 56 627

 Handelsdebiteure verskuldig  99 830 58 850

 Min: Voorsiening vir waardedaling van handelsdebiteure (14 090 (2 223

Owerheidsdebiteure 4 570 9 067

Motorlenings 38 941 24 819

Rente en dividende op beleggings ontvangbaar 6 425 8 068

Valutatermynkontrakbate 2 468 -

Ander 51 079 41 306

373 632 307 783

(150 179 (119 997

Min: Langtermyngedeelte van motorlenings (28 464 (17 160

Min: Langtermyngedeelte van studentelenings na inagneming van voorsiening vir waardedaling (121 715 (102 837

223 453 187 786

8.6 BATES, LASTE EN WINS VAN USB BESTUURSONTWIKKELING BPK  

            )

            )             )

            )             )

            )             )

            )             )

            )             )

            )             )

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.

9. HANDELS- EN ANDER DEBITEURE

            )
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STUDENTEGELDE

Uitstaande studentegelde is net deur voormalige studente verskuldig, aangesien huidige studente nie toegelaat word om 
te registreer of te gradueer indien daar meer as R500 ten opsigte van die student se rekening uitstaande is nie. Die skuld 
word op grond van historiese invorderingsukses beoordeel. Die waarskynlikheid van invordering word oorweeg en ’n 
waardedaling 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 waardedaling vir ouer skuld erken. ’n Hoër persentasie word toegepas op skuld 
wat aan die prokureur vir invordering oorhandig is. 

2011

R 000

2010

R 000

 - Een jaar 56 421 47 192

 - Tussen een en drie jaar 24 919 18 982

 - Drie jaar en ouer 2 861 1 380

 - Oorhandig 22 460 21 964

 Totaal 106 661 89 518

2011

R 000

2010

R 000

Saldo aan die begin van die jaar 30 960 29 889

Verhoging in voorsiening vir die jaar 6 932 4 356

Bedrae gedurende die jaar as onverhaalbaar afgeskryf (2 515) (3 285)

Saldo aan die einde van die jaar 35 377 30 960

Die ouderdomsontleding van uitstaande studentegelde ten opsigte waarvan ‘n waardedaling erken is, is soos volg:

Die beweging in die voorsiening vir waardedaling in studentegelde is soos volg:

Die verhoging in die voorsiening vir die jaar asook onverhaalbare skuld afgeskryf word in die gekonsolideerde 
inkomstestaat onder ‘Ander bedryfsuitgawes’ getoon.

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 Voorsiening vir waardedaling 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 R79,3 miljoen (2010: 
R81,2 miljoen) beloop en geen verdere waardedaling word ten opsigte van hierdie groep nodig geag nie. Studente wat 
delgingspligtig was, se lenings het R72,6 miljoen (2010: R58,8 miljoen) beloop, waarvan R44,0 miljoen (2010: R39,7 miljoen) 
nie agterstallig was nie, en gevolglik word geen waardedaling nodig geag nie. Agterstallige studentelenings het R28,6 miljoen 
(2010: R19,1 miljoen) beloop. Die agterstallige studentelenings word vir moontlike waardedaling oorweeg.
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9. HANDELS- EN ANDER DEBITEURE (VERVOLG)

HANDELS- EN ANDER DEBITEURE

Soos aan die jaareinde beloop handelsdebiteure en ander debiteure wat ten volle presteer, R93,3 miljoen (2010: R59,2 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 waardedaling oorweeg nie. Die 
ouderdomsontleding van agterstallige debiteure is soos volg:

OWERHEIDSDEBITEURE

Hierdie bedrae is deur die staat verskuldig en geen waardedaling word nodig geag nie.

2011

R 000

2010

R 000

Saldo aan die begin van die jaar 2 223 1 701

Verhoging in voorsiening vir die jaar 12 301 1 999

Bedrae gedurende die jaar as onverhaalbaar afgeskryf (434 (1 477

Saldo aan die einde van die jaar 14 090 2 223

2011

R 000

2010

R 000

 Tussen een en vier maande 33 970 28 250

 Ouer as vier maande 23 562 12 711

Totaal 57 532 40 961

Debiteure ouer as vier maande word vir waardedaling oorweeg. Die beweging in die voorsiening vir waardedaling in 
debiteure is soos volg:

            )            )

2011

R 000

2010

R 000

Saldo aan die begin van die jaar 18 847 13 901

Verhoging in voorsiening vir die jaar 8 355 5 399

Bedrae gedurende die jaar as onverhaalbaar afgeskryf (1 065 (453

Saldo aan die einde van die jaar 26 137 18 847

Die beweging in die voorsiening vir waardedaling in studentelenings is soos volg:

Die verhoging in die voorsiening vir die jaar sowel as onverhaalbare skulde afgeskryf word in die gekonsolideerde 
inkomstestaat onder ‘Ander bedryfsuitgawes’ getoon.

            )            )
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MOTORLENINGS

Die invorderbaarheid van motorlenings wat deur werknemers verskuldig is, word as hoogs waarskynlik geag en gevolglik 
word geen waardedaling ten opsigte van hierdie kategorie voorsien 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. 

’n Uitgesteldebelasting-bate word vir belastingverliese erken slegs in die mate wat verhaling waarskynlik is.

Filiale van die Universiteit het uitgesteldebelasting-bates van R2,5 miljoen (2010: R2,8 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 belasting vir die jaar word by ‘Ander bedryfsuitgawes’ ingesluit.

2011

R 000

2010

R 000

Saldo aan die begin van die jaar (218) (105)

Beweging gedurende die jaar :

Tydelike verskille ten opsigte van eiendom, boeke en toerusting (106) (83)

Opgelope verlof - (30)

Saldo aan die einde van die jaar (324) (218)

Die uitgesteldebelasting-saldo bestaan uit die volgende:

Tydelike verskille ten opsigte van eiendom, boeke en toerusting (324) (218)

(324) (218)

2011

R 000

2010

R 000

Skryfbehoeftes 186 286

Verbruikbare materiaal 2 452 2 320

2 638 2 606

10. UITGESTELDE BELASTING

Die beweging in die uitgesteldebelasting-rekening is soos volg:

11. VOORRAAD

Voorraad bestaan uit die volgende items:
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12. BEDRYFSHUURBATE/(-LAS)

Die netto bedryfshuurbate is soos volg saamgestel:
2011

R 000

2010

R 000

Bedryfshuurlas (4 061 (3 205

Bedryfshuurbate 7 792 3 528

3 731 323

2011

R 000

2010

R 000

Handelskrediteure 11 457 15 115

Studentegelde vooruit ontvang 54 215 51 062

Valutatermynkontraklas - 2 970

Opgelope vergoedingskoste 33 689 21 640

Opgelope uitgawes 47 346 34 325

Opgelope verlofverpligting 95 512 92 856

Student- en ander opvraagbare deposito's 953 3 553

Inkomste vooruit ontvang 10 362 24 453

Ander 105 310 64 844

Saldo aan die einde van die jaar 358 842 310 818

2011

R 000

2010

R 000

Saldo aan die einde van die jaar 3 731 323

Binne een jaar betaalbaar 4 061 3 205

Binne twee tot vyf jaar betaalbaar 1 736 10 369

Na vyf jaar betaalbaar (9 528 (13 897

- -

            )             )

Die verwagte beweging in die netto bedryfshuurbate is soos volg:

Verwys na aantekening 29 vir bedrae betaalbaar aan verwante partye wat 
hierbo ingesluit is.

            )             )

13. HANDELS- EN ANDER KREDITEURE
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14. VERPLIGTINGS

15. PERSONEELKOSTE

2011

R 000

2010

R 000

Geboue 79 675 100 321

Biblioteekboeke en -tydskrifte 633 1 160

80 308 101 481

2011

R 000

2010

R 000

Binne een jaar 8 633 7 777

Binne twee tot vyf jaar 20 218 28 851

28 851 36 628

2011

R 000

2010

R 000

Vergoeding en byvoordele 1 287 604 1 162 462

Toename in die voorsiening vir personeelvoordele 43 879 35 074

Toename in die voorsiening vir langdiensvoordele 199 179

1 331 682 1 197 715

Die volgende verpligtings het soos op 31 Desember met betrekking tot geboue, biblioteekboeke en -tydskrifte bestaan ten 
opsigte van kapitaalkontrakte goedgekeur of bestellings geplaas:

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 bedryfshuurkontrakte betaalbaar:

Die gemiddelde getal voltydse, permanente werknemers is 2 795 (2010: 2 624).
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16. PERSONEELKOSTE: UITVOERENDE BESTUUR

Die volgende inligting ten opsigte van bedrae werklik betaal gedurende die finansiële jaar 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

2011
R 000 Tydperk

Totale 
waarde

2010
R 000 Tydperk

Prof HR Botman Rektor en 
Visekanselier

Vergoeding uitbetaal 
Bonus uitbetaal
Bonus uitbetaal
Verlof uitbetaal

2 252
272
253
209

Jan – Des 2011
Jan – Des 2011
Jan – Des 2010
Jan – Des 2011

2 100
-

237
-

Jan – Des 2010
Jan – Des 2010
Jan – Des 2009
Jan – Des 2010

Prof JF Smith Viserektor 
(Gemeenskaps-
interaksie en 
Personeel)

Vergoeding uitbetaal 
Bonus uitbetaal
Verlof uitbetaal

1 598
84

-

Jan – Des 2011
Jan – Des 2011
Jan – Des 2011

1 487
80
70

Jan – Des 2010
Jan – Des 2010
Jan – Des 2010

Prof M Fourie-
Malherbe

Viserektor  
(Onderrig)

Vergoeding uitbetaal 
Bonus uitbetaal
Verlof uitbetaal 

1 598
84
71

Jan – Des 2011
Jan – Des 2011
Jan – Des 2011

1 487
80

-

Jan – Des 2010
Jan – Des 2010
Jan – Des 2010

Prof A van Zyl Viserektor 
(Navorsing)

Vergoeding uitbetaal 
Bonus uitbetaal
Verlof uitbetaal

1 620
84
76

Jan – Des 2011
Jan – Des 2011
Jan – Des 2011

1 510
80
31

Jan – Des 2010
Jan – Des 2010
Jan – Des 2010

Prof L van  
Huyssteen

Uitvoerende  
Direkteur: Bedryf 
en Finansies 

Vergoeding uitbetaal  
Bonus uitbetaal
Verlof uitbetaal

1 598
84

238

Jan – Des 2011
Jan – Des 2011
Jan – Des 2011

1 487
80

-

Jan – Des 2010
Jan – Des 2010
Jan – Des 2010

Betaling aan raadslede vir die bywoning van raads- en komiteevergaderings:

Geen vergoeding word vir die bywoning van raads- en komiteevergaderings aan raads- of komiteelede betaal nie.

Betaal aan Getal lede

Bywoning van 
vergaderings

Gemiddelde waarde
R 000

Terugbetaling 
van uitgawes

Totale waarde
R 000

Raadsvoorsitter 1 - -

Raadslede 30 - 214
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2011

R 000

2010

R 000

Waardevermindering

Geboue 65 994 63 793

Rekenaartoerusting 33 652 26 955

Ander 32 877 32 999

Biblioteekboeke 45 771 50 296

178 294 174 043

Amortisasie van ontasbare bates 1 392 1 392

Ander bedryfsuitgawes

Beurse 420 916 357 818

Huur 40 494 33 649

- Geboue 31 859 25 088

- Toerusting 8 635 8 561

Instandhouding en herstelwerk 64 817 54 458

Ouditeursvergoeding 3 378 3 580

Vir statutêre oudit

- Voorsiening vir huidige jaar 1 544 1 420

- Ondervoorsiening in vorige jaar 124 201

Vir ander ouditdienste 1 346 1 403

Vir ander konsultasiedienste 364 556

Verhoging in voorsiening vir waardedaling van studentegelde, studentelenings en debiteure  23 574 6 539

Waardedaling van studentelenings 891 1 178

Ander uitgawes 829 039 823 279

1 383 109 1 280 501

Totale uitgawes sluit die volgende in:

18. HUUR ONTVANG

Wesenlike huurkontrakte wat niekanselleerbaar is, sluit verhuring van winkels en huise in. Die kontrakte het verskillende 
termyne.

2011

R 000

2010

R 000

Binne een jaar 5 236 6 773

Binne twee tot vyf jaar 8 356 8 485

Na vyf jaar 1 866 3 149

15 458 18 407

17. TOTALE UITGAWES  

Die volgende bedrae is soos aan die jaareinde ingevolge 
niekanselleerbare bedryfshuurkontrakte ontvangbaar:



100
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19. RENTE EN DIVIDENDE VERDIEN

20. GEREALISEERDE WINS BY VERKOOP VAN BELEGGINGS

21. RENTE ONTVANG

22. DIVIDENDE ONTVANG

2011

R 000

2010

R 000

Bedrag aan die begin van die jaar ontvangbaar 2 240 6 390

Bedrag in inkomstestaat 145 302 150 549

Bedrag aan die einde van die jaar ontvangbaar (516 (2 240

147 026 159 178

2011

R 000

2010

R 000

Bedrag aan die begin van die jaar ontvangbaar - 1 659

Bedrag in inkomstestaat 51 017 38 252

Bedrag aan die einde van die jaar ontvangbaar (82 -

50 935 39 911

2011

R 000

2010

R 000

Rente ontvang - bedryfsbeleggings  69 098 67 534

                             - niebedryfsbeleggings 52 625 59 615

                             - ander 23 579 23 400

Dividende ontvang 51 017 38 252

196 319 188 801

2011

R 000

2010

R 000

Wins uit billikewaarde-reserwe gerealiseer 136 297 185 523

            )

            )

            )
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23. FINANSIERINGSKOSTE BETAAL
2011

R 000

2010

R 000

Bedrag aan die begin van die jaar betaalbaar 2 908 2 983

Bedrag in inkomstestaat 13 333 14 231

Bedrag aan die einde van die jaar betaalbaar (2 750 (2 908

13 491 14 306

            )             )

2011

R 000

2010

R 000

Surplus volgens die gekonsolideerde inkomstestaat 538 044 391 882

Aanpassings vir :

Gerealiseerde wins by vervreemding van beleggings (136 297 (185 523

Rente en dividende ontvang (196 319 (199 089

Finansieringskoste 13 333 14 306

Wins by die vervreemding van eiendom, boeke en toerusting (4 257 (1 291

Waardedaling van eiendom, boeke en toerusting - 47 056

Verhoging in voorsiening vir verlofgratifikasie 2 656 927

Verhoging in voorsiening vir personeelvoordele 44 078 35 253

Verhoging in voorsiening vir waardedaling van studentegelde en –lenings 24 465 2 250

Waardevermindering en amortisasie 179 686 175 435

Valutawins (12 940 (794

Toename in belegging in geassosieerde maatskappye (3 865 (1 364

Verlies by die vervreemding van eiendom, boeke en toerusting 237 333

Skenking van eiendom, boeke en toerusting (12 130 (14 422

Bedryfsinkomste voor bedryfskapitaalveranderings 436 691 265 958

Verandering in bedryfskapitaal (40 094 417

Toename in handels- en ander debiteure (70 266 (19 477

Min: Afname in debiteure vir uitstaande beleggingsinkomste (14 411 (10 288

(Toename)/Afname in voorraad (32 101

Toename in handels- en ander krediteure 48 024 27 446

(Afname)/Toename in bedryfshuurlas (3 408 2 635

Kontant deur bedrywighede gegenereer 396 597 265 375

24. REKONSILIASIE VAN SURPLUS MET KONTANTVLOEIE

            )

            )

            )             )

            )             )

            )

            )            )

            )            )

            )             )

            )             )

            )            )

            )             )
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26. FINANSIËLE RISIKOBESTUUR

Die Universiteit se aktiwiteite stel hom aan sekere finansiële risiko’s, naamlik markrisiko, kredietrisiko en likiditeitsrisiko, 
bloot. Die Universiteit se oorhoofse risikobestuursprogram fokus op die onvoorspelbaarheid van finansiële markte en 
poog om die potensieel nadelige uitwerking op die Universiteit te minimaliseer.

26.1 MARKRISIKO

Die aktiwiteite van die Universiteit stel hom aan verskeie markrisiko’s, insluitende valutarisiko, prysrisiko en rentekoersrisiko, 
bloot.

26.1 (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 met 5,0% verstewig/verswak het, met alle ander faktore konstant, sou die 
surplus vir die jaar soos volg vergroot/(verklein) het:

2011

R 000

2010

R 000

Gunstige banksaldo's 108 851 164 062

Korttermynbeleggings in kontant 1 006 019 908 473

1 114 870 1 072 535

Die gemiddelde rentekoers vir 2011 ten opsigte van kontant en kontantekwivalente beloop soos aan die jaareinde 6,5% 
(2010: 6,7%).

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.

2011

R 000

2010

R 000

Die Universiteit se fasiliteite by banke wat jaarliks hersien word 133 000 162 470

2011

R 000

2010

R 000

CAD 2 -

DKK 1 (3

EURO 1 2 046

GBP 12 (1

SEK 28 -

USD (690 (1 175

(646 867

            )

            )

            )            )

            )

25. KONTANT EN KONTANTEKWIVALENTE
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2011

R 000

2010

R 000

USD [teen gemiddelde koerse R7,0304 = $1 (2010: R7,7630 = $1)] 13 857 16 249

EURO [teen gemiddelde koerse R9,9400 = €1 (2010: R10,0250 = €1)] 3 910 6 579

17 767 22 828

Die randbedrae betaalbaar en die gekontrakteerde wisselkoerse ten opsigte van oop valutatermynkontrakte soos aan die 
jaareinde was:

Valutatermynkontrakte word aangegaan om die blootstelling aan wisselkoersskommelings ten opsigte van sekere 
transaksies te bestuur. ‘n Omsigtige benadering met betrekking tot vooruitdekking word gehandhaaf. Die vervaldatums van 
oop valutatermynkontrakte soos op 31 Desember is binne ses maande na die jaareinde. 

Valuta
2011

000

Randwaarde
2011

R 000

Valuta
2010

000

Randwaarde
2010

R 000

Handelskrediteure

DKK 11 16 - -

EURO 5 58 - -

GBP - - 2 25

USD 5 38 8 55

Netto valutaverpligting  112   80 

Handelsdebiteure

CAD 5 38 - -

DKK - - 47 54

EURO 402 4 105 25 219

GBP 20 245 - -

NOK 500 559 - -

USD 287 2 259 335 2 161

Netto valutabate  7 206   2 434 

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:

26.1 (B) PRYSRISIKO

Die Universiteit word blootgestel aan prysrisiko ten opsigte van genoteerde beleggings beskikbaar vir verkoop. Indien 
die plaaslike sekuriteitebeurs soos op 31 Desember met 10,0% klim/val en alle ander faktore konstant bly, sou die 
billikewaarde-reserwe vir genoteerde aandele met R282,6 miljoen (2010: R251,2miljoen) vermeerder/verminder het. ’n 
10% styging/daling op die sekuriteitebeurs soos op 31 Desember sou ’n toename/afname van R19,2 miljoen (2010: R14,6 
miljoen) in die billikewaarde-reserwe vir rentedraende genoteerde instrumente tot gevolg gehad het.

Die Universiteit word nie aan kommoditeitsprysrisiko blootgestel nie.
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26.1 (C) RENTEKOERSRISIKO

Die rentekoerseienskappe van nuwe en bestaande lenings word deurlopend hersien. Die Universiteit het vir die jare 
geëindig 31 Desember 2011 en 2010 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 styg/daal, sou die surplus 
vir die jaar met R11,1 miljoen (2010: R10,7 miljoen) toegeneem/afgeneem het.

Indien die rentekoers ten opsigte van rentedraende beleggings soos aan die jaareinde met 100 basispunte toeneem/
afneem, sou die surplus vir die jaar met R2,6 miljoen (2010: R3,6 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 styg/daal, sou die surplus vir die jaar met R0,4 miljoen (2010: R0,4 miljoen) 
afgeneem/toegeneem het.

26.2 LIKIDITEITSRISIKO

Deursigtige likiditeitsrisikobestuur impliseer die handhawing van voldoende kontant en bemarkbare sekuriteite, asook die 
beskikbaarheid van kredietfasiliteite. Voldoende kredietfasiliteite is by finansiële instellings beskikbaar indien die Universiteit 
dit sou nodig kry.

26.3 KREDIETRISIKO

Kredietrisiko ontstaan hoofsaaklik as gevolg van uitstaande studentegelde en -lenings, handelsdebiteure en kontantmiddele. 
Studente met uitstaande studentegelde van meer as R500 en/of agterstallige studentelenings word nie toegelaat om 
vir ’n volgende akademiese jaar te registreer of ’n graadsertifikaat te ontvang nie. Handelsdebiteure bestaan uit ’n groot 
hoeveelheid klante 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 2011 en soos op 31 Desember 2010 waarvoor daar nie voldoende voorsiening gemaak is nie. Handels- en 
ander debiteure word na aftrekking van enige voorsiening vir waardedaling getoon.

26.4 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 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.

2011

R 000

2010

R 000

Bedryfsbates 1 340 961 1 262 927

Bedryfslaste 375 895 324 778

% laste tot bates 28,0% 25,7%

26. FINANSIËLE RISIKOBESTUUR (vervolg)
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Vlak 1
R 000

Vlak 2
R 000

Vlak 3
R 000

Totaal
R 000

Staatseffekte 192 070 - - 192 070

Aandele

 - Genoteerde aandele 2 825 887 - - 2 825 887

 - Ongenoteerde aandele - 2 534 - 2 534

Vaste deposito's 264 210 - - 264 210

Ander 207 161 - - 207 161

3 489 328 2 534 - 3 491 862

Bates soos op 31 Desember 2011 teen billike waarde getoon:

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. Op 31 Desember 
2010 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.

Finansiële laste

Dra- 
waarde 

R 000

Kontraktuele 
kontantvloei 

R 000

< 1 jaar 

R 000

1 – 5 jaar
 

R 000

> 5 jaar
 

R 000

31 Desember 2011

Rentedraende lenings 109 870 177 953 19 495 87 686 70 772

Bedryfshuurlas 4 061 4 061 4 061 - -

Handels- en ander krediteure 358 842 358 842 358 842 - -

Korttermynskuldinstrumente 2 210 2 210 2 210 - -

Totale finansiële laste 474 983 543 066 384 608 87 686 70 772

31 Desember 2010

Rentedraende lenings 113 563 153 166 18 553 55 013 79 600

Bedryfshuurlas 3 205 3 205 3 205 - -

Handels- en ander krediteure 310 818 310 818 310 818 - -

Korttermynskuldinstrumente 2 210 2 210 2 210 - -

Totale finansiële laste 429 796 469 399 334 786 55 013 79 600
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27. PERSONEELVOORDELE

Bydraes tot die Pensioenfonds vir Geassosieerde Inrigtings (PGI)

Die fonds word deur die staat geadministreer en derhalwe word ’n aktuariële waardasie nie deur die Universiteit vereis nie.

Bydraes tot die Universiteit Stellenbosch Aftredefonds (USAF)

Werknemers wat nie lede van die PGI is nie, moet aansluit by USAF, wat op 1 November 1994 ontstaan het.

USAF, wat 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 
aktuariële tekort wat met die oorskakeling van PGI ontstaan het, is deur die loop van 2002 deur die werkgewer uitgewis. 
Die ledetal van USAF beloop soos op 1 Januarie 2012 altesaam 2 981 (2011: 2 914). Ledebydraekoerse wissel tussen 10% 
en 20% van pensioengewende verdienste. Die aktuaris het verklaar dat die fonds finansieel gesond is. Totale bydraes betaal 
het R107,4 miljoen (2010: R94,6 miljoen) beloop.

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 2011 gedoen. Die volgende aktuariële waardasie sal nie 
later nie as 1 Januarie 2015 gedoen word.

Die aktuariële waardasiemetode is die geprojekteerde-eenheidskrediet-metode. Die hoof aktuariële aannames is die 
volgende:

26.5 BESTUUR VAN BESKIKBARE FONDSE

Die Universiteit Stellenbosch bestuur sy fondse ten einde 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.

2011

R 000

2010

R 000

 Verdiskonteringskoers 8,7% 8,5%

 Mediese inflasie 7,9% 7,3%

 Salarisinflasie 7,4% 6,8%

 Normale 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 75,0% 75,0%

 Maksimum ouderdom vir weeskindbydraes 21,0 21,0

 Voortsetting by aftrede 100,0% 100,0%

26. FINANSIËLE RISIKOBESTUUR (vervolg)
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2011 2010

Mediese
verpligting

 
R 000

Groeplewens-
versekering

 
R 000

Totaal

 
R 000

Mediese
verpligting

 
R 000

Groeplewens-
versekering

 
R 000

Totaal

 
R 000

Verpligting aan die begin van 
die jaar 339 223 25 827 365 050 310 532 19 494 330 026

Aanpassings in die gekonsoli-
deerde inkomstestaat:

Huidige dienskoste 4 134 1 339 5 473 3 599 920 4 519

Rentekoste 27 975 2 130 30 105 27 831 1 741 29 572

Aktuariële verlies 22 702 7 345 30 047 16 585 5 019 21 604

Verwagte bydraes deur                 
die werkgewer betaalbaar (20 187 (1 559 (21 746 (19 324 (1 347 (20 671

373 847 35 082 408 929    339 223     25 827 365 050

Rekonsiliasie van die  
drabedrag:

2011

R 000

2010

R 000

Verandering in die waardasiemetodologie - (942

Verandering in die demografiese aannames - 2 411

Verandering in die aktuariële grondslag (17 259 (28 344

Verhoging in bydraes (11 177 (4 768

Verandering in ledetalle en -besonderhede (1 611 1 905

Aanpassing van voordele - 8 084

Ander faktore - 50

(30 047 (21 604

            )            )            )            )            )            )

            )

            )

            )

            )

            )

            )

            )

            )

2011

R 000

2010

R 000

Voortgesette lede 280 127 258 587

Indiens-lede 128 802 106 463

408 929 365 050

Die verpligting aan die einde van die jaar is soos volg:

Die verwagte toename in die verpligting vir die volgende 12 maande vir indiens-lede is R15,7 miljoen (2011: R14,0 miljoen).

LANGDIENSVOORDELE  

Na 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 aktuariële verlies is aan die volgende faktore toeskryfbaar :
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2011

R 000

2010

R 000

Aktiewe lede 2 252 2 053

2 252 2 053

Totale verpligting
411 181 367 103

Die verpligting aan die einde van die jaar is soos volg:

Die geskiedenis van personeelvoordele is soos volg:

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.

2011
R 000

2010
R 000

2009
R 000

2008
R 000

2007
R 000

Huidige waarde van verpligting 411 181 367 103 331 850 322 500 307 898

Aktuariële verlies/(wins)  as gevolg van 
ondervinding 17 259 28 344 (13 825) (9 545) 23 638

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.

29. VERWANTEPARTY-TRANSAKSIES

29.1 ONDERSTAANDE INSTANSIES WORD GEAG VERWANTE PARTYE VAN DIE UNIVERSITEIT TE WEES

Party Verwantskap

Stellenbosch Trust Universiteit is alleenbegunstigde

Stellenbosch Ontwikkelingstrust Universiteit is alleenbegunstigde

US Beleggingstrust Universiteit is alleenbegunstigde

InnovUS Tegnologie Oordrag (Edms) Bpk Volfiliaal

Unistel Eiendomme (Edms) Bpk Volfiliaal

Unistel Tegnologie (Edms) Bpk Volfiliaal van InnovUS Tegnologie Oordrag

Stellenbosch Universiteit Sportprestasie-instituut (Edms) Bpk Volfiliaal van InnovUS Tegnologie Oordrag

Stellenbosch Wind Energy Technologies (Edms) Bpk Geassosieerde maatskappy van InnovUS Tegnologie Oordrag

Stellenbosch Nanofiber Company (Edms) Bpk Geassosieerde maatskappy van InnovUS Tegnologie Oordrag

Unistel Geneeskundige Laboratorium (Edms) Bpk Geassosieerde maatskappy van US Beleggingstrust

Sun Space and Information Systems (Edms) Bpk Geassosieerde maatskappy van US Beleggingstrust

Aquastel (Edms) Bpk Volfiliaal van US Beleggingstrust

Sun Media Stellenbosch (Edms) Bpk Filiaal van US Beleggingstrust

USB Bestuursontwikkeling Bpk Geassosieerde maatskappy van die Universiteit

Stellenbosse Instituut vir Gevorderde Navorsing  (STIAS) Verwante entiteit

27. PERSONEELVOORDELE (vervolg)
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29.2 TRANSAKSIES MET VERWANTE PARTYE  

Transaksies met verwante partye sluit in die betaling vir administratiewe dienste en finansieringskoste asook 
beleggingsinkomste verdien.

Belanghebbers het gedurende die jaar geen wesenlike belang gehad nie 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.

Die volgende verwanteparty-transaksies het tussen die Universiteit en verwante partye plaasgevind:

INKOMSTE 

2011

R 000

2010

R 000

Vanaf filiale:

Bydraes ontvang 188 241 205 125

Dienste 5 038 2 577

Rente 601 642

193 880 208 344

2011

R 000

2010

R 000

Aan filiale:

Dienste 13 819 14 683

Skenkings - 12

Rente 357 381

14 176 15 076

2011

R 000

2010

R 000

Ontvangbaar van:

Filiale 8 572 96

Geassosieerde 
maatskappye 391 1 367

8 963 1 463

2011

R 000

2010

R 000

Vanaf geassosieerde 
maatskappye:

Dienste 7 606 6 533

Huur 672 577

8 278 7 110

2011

R 000

2010

R 000

Aan geassosieerde 
maatskappye:

Dienste 740 829

Rente 163 -

903 829

2011

R 000

2010

R 000

Betaalbaar aan:

Filiale 2 600 293

2 600 293

UITGAWES

BEDRAE SOOS AAN DIE JAAREINDE UITSTAANDE
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2011

R 000

2010

R 000

Stellenbosch Universiteit Sportprestasie-instituut (Edms) Bpk 5 484 6 282

Unistel Tegnologie (Edms) Bpk 4 970 4 970

InnovUS Tegnologie Oordrag (Edms) Bpk 2 323 2 323

12 777 13 575

LENINGS AAN VERWANTE PARTYE TOEGESTAAN

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 R430 398 (2010: R452 625).

Die Universiteit het onderneem om, waar nodig, finansiële ondersteuning aan sommige filiale en geassosieerde 
maatskappye te verskaf. 

29. VERWANTEPARTY-TRANSAKSIES (vervolg)
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Univer s i te i t 
S te l l enbosch ver ander 
d ie  lewens  van  mense 

in  d ie  oml i ggende 
gemeenskappe deur 

sy  HOOP Pro jek . 
K inder s  wat  aan  sy 

Jeugspor t in i s i a t ie f  se 
Naskoo l se  Progr am 

dee lneem, toon ’n 
verbeter ing  van  40% in 
skoo lbywon ing , 28% in 
spor tpres tas ie  en  20% 

in  sy fe r vaard ighede . 
(www.d iehooppro jek .

co. za / jeugspor t )
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Universi te i t  Stel lenbosch Strategiese Fokusse

• 	 D i e 	 h a n d h a w i n g 	 e n 	 u i t b o u 	 v a n 	 o n s 	 k u n d i g h e i d s b a s i s
• 	 D i e 	 v e r s t e r k i n g 	 v a n 	 d i e 	 d i v e r s i t e i t s p r o f i e l 	 v a n 	 s o w e l 	 d i e 	 p e r s o n e e l -	

a s 	 d i e 	 s t u d e n t e k o r p s
• 	 D i e 	 v e r d e r e 	 u i t b o u 	 v a n 	 o n s 	 b e w e s e 	 s l a a g k o e r s 	 e n	

s t u d e n t e s u k s e s r e k o r d
• 	 D i e 	 s i s t e m i e s e 	 v o l h o u b a a r h e i d 	 v a n 	 d i e 	 U n i v e r s i t e i t 	 o p 	 a l l e 	 v l a k k e ,	

m e t 	 i n b e g r i p 	 v a n 	 d i e 	 b e o e f e n i n g 	 e n 	 u i t l e e f 	 v a n 	 o n s 	 a k a d e m i e s e	
a k t i w i t e i t e 	 i n 	 ’ n 	 v o l h o u b a r e 	 o m g e w i n g

R e d a k s i o n e l e  s p a n :	
M a t t i e 	 v a n 	 d e r 	 M e r w e 	 ( r e d a k t e u r ) , 	 F a i z a 	 M a j i e t 	 ( f i n a n s i ë l e 	 v e r s l a g ) ,	
S u s a n 	 v a n 	 d e r 	 M e r w e , 	W i l l e m i e n 	 K l i n g e r 	 ( v e r t a l i n g 	 e n 	 r e d i g e r i n g ) , 	 U S	
T a a l s e n t r u m , 	W a l t e r 	W i n c k l e r 	 ( r e d i g e r i n g 	 e n 	 h e r f o r m u l e r i n g )

O n t w e r p  e n  u i t l e g :	
O u t 	 o f 	 t h e 	 B l u e 	 C r e a t i v e 	 C o m m u n i c a t i o n 	 S o l u t i o n s

D r u k k e r :
S h u m a n i 	 P r i n t 	W o r l d
O m s l a g 	 g e d r u k 	 o p 	 H i Q 	 m a t t 	 w i t 	 3 0 0 	 g v m
B i n n e b l a a i e 	 g e d r u k 	 o p 	 H i Q 	 m a t t 	 w i t 	 1 1 3 	 g v m
 
F o t o g r a f i e :	
S t e f a n 	 E l s , 	 M a r i u s 	 J o o s t e , 	 A n t o n 	 J o r d a a n , 	 A n n a 	 L u s t y , 	 S t e p h a n i e	
N i e u w o u d t , 	W e r n e r 	 R o u x 	 ( p o r t r e t t e ) , 	 E r h a r d t 	 T h i e l , 	 V i d a 	 V i l j o e n ,	
H e n n i e 	 R u d m a n

O u d i t e u r :	
P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s 	 G e ï n k .	

G e p u b l i s e e r  d e u r  K o m m u n i k a s i e  e n  S k a k e l i n g

U n i v e r s i t e i t 	 S t e l l e n b o s c h
V i c t o r i a s t r a a t
S t e l l e n b o s c h
P r i v a a t 	 S a k 	 X 1 , 	 M a t i e l a n d 	 7 6 0 2
T e l . : 	 0 2 1 	 8 0 8 	 4 9 7 7 \ F a k s : 	 0 2 1 	 8 0 8 	 3 8 0 0
W e b w e r f : 	 w w w . s u n . a c . z a
E - p o s : 	 w e b i n f o @ s u n . a c . z a

I S B N :  9 7 8 - 0 - 7 9 7 2 - 1 3 5 8 - 6
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