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VISIE 2040

Die Universiteit Stellenbosch sal Afrika se voorste 
navorsingsintensiewe universiteit wees wat wêreldwyd  
as uitnemend, inklusief en innoverend erken word en  
waar ons kennis tot diens van die samelewing bevorder.

MISSIE

Die Universiteit Stellenbosch is ’n navorsingsintensiewe 
universiteit wat uitmuntende studente lok, talentvolle 
personeel aanstel en ’n wêreldklasomgewing bied; ’n plek  
wat met die wêreld verbind is en gemeenskappe plaaslik,  
op die vasteland en in die res van die wêreld verryk  
en transformeer.

WAARDES

Ons waardes hou verband met die oortuigings en houdings 
wat ons gedrag rig (‘ons handelingsriglyne’). Die waardes 
is almal ewe belangrik, is onderling verbind, en dien as 
grondslag vir die US se etiekkode.

Akademiese vryheid
om kennis na te jaag
wat aan die hoogste
standaarde van
integriteit, vernuwing
en relevansie voldoen

Erkenning van en
besorgdheid oor die
welstand van al ons 
studente en personeel

Beleefdheid in ons
onderlinge en openbare
diskoers, behoorlike 
inagneming van almal se
vryheid, gelykheid en
waardigheid, en respek
vir die omgewing

Die aanvaarding van 
die hoogste vlak van 
verantwoordelikheid
vir ons optrede

Restitusie in reaksie op
ons vorige nalatenskap
en regverdigheid in
ons strewes
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KENMERKE

Ons kenmerke definieer die eienskappe en karaktertrekke  
van die Universiteit. Die volgende agt kenmerke vergestalt 
waarvoor ons staan: 

INSTAATSTELLERS

Instaatstellers is die elemente wat alles moontlik maak. Dit 
beskryf die vermoëns, kragte en hulpbronne wat tot die US 
se sukses bydra. Die verwesenliking van ons visie en missie en 
die implementering van Strategiese Raamwerk 2019–2024 sal 
onmoontlik wees sonder die instaatstellers van:

• mense (personeel en studente);
• doel;
• tegnologie;
• infrastruktuur;
• gesonde finansies;
• goeie oorsigbestuur; en
• goeie kommunikasie.

KENMERKE

SOEPEL,
AANPASBAAR
EN RESPONSIEF

SISTEMIESE
VOLHOUBAARHEID

PROFESSIONALITEIT

ALLES-
OMVATTENDE IMPAK

STRATEGIESE 
FOKUS MET ‘N

GEMEENSKAPLIKE
VISIE

ORGANISATORIESE
KULTUUR WAT OP 
GEMEENSKAPLIKE

WAARDES GEBOU IS

SAMEWERKENDE
AARD EN
BENADERING

ENTREPRENEURS-
DENKE

Vir meer inligting, besoek www.sun.ac.za
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“If you change nothing, 
nothing will change.”

– Tony Robbins

’N TRANSFORMERENDE 
STUDENTE-ERVARING

Ons institusionele doelstellings vir hierdie tema is:

• Voorsien ’n unieke, verpersoonlikte studente- 
ervaring wat dien as katalisator vir transformasiegerigte 
verandering te midde van geleenthede vir betrokkenheid 
en ontwikkeling deur ’n eersterangse akademiese  
aanbod, wat graduandi toerus om in ’n diverse wêreld  
die leiding te neem en uit te blink. 

• Ontwikkel ons studente se graduandi-kenmerke om  
21ste-eeuse burgers te wees en hulle volle potensiaal  
te verwesenlik. 

• Versterk strategiese inskrywingsbestuur om toegang  
en inklusiwiteit te verbeter. 

• Verbeter ons studenteslaagsyfer deur opvoedkundige          
innovasie. 

• Lewer omvattende steundienste van ’n hoë gehalte aan 
ons studentegemeenskap. 

• Versterk en brei geleenthede vir deelname deur ons  
aansienlike alumnigemeenskap uit.

• Skep gepaste geleenthede vir werksgeïntegreerde leer  
vir ’n suksesvolle loopbaan en ’n positiewe impak op  
die samelewing.

Vir meer inligting, besoek www.sun.ac.za



GENETWERKTE EN 
SAMEWERKENDE ONDERRIG 

EN LEER

Ons institusionele doelstellings vir hierdie tema is:

• Konsentreer op ’n leergerigte benadering tot onderrig,  
en bevorder terselfdertyd ’n holistiese begrip van  
onderrig en leer.

• Bevorder interdissiplinêre en interprofessionele  
onderrig en leer deur studente in staat te stel om aan  
’n leergemeenskap deel te neem waar personeel en 
studente saamwerk om te leer, probleme op te los, 
navorsing te doen en te innoveer. 

• Skep ’n instelling van voortdurende leer wat vaardig is  
in die medeskepping en uitruiling van kennis en insigte.

• Bevorder die professionalisasie van akademici in hulle 
onderrigrol, en die akademieskap van onderrig en leer.

• Ontwikkel ’n digitale strategie om as grondslag te 
dien vir digitale vaardigheid en die sinvolle integrasie 
van leertegnologieë in die strewe na ’n genetwerkte 
Universiteit wat studente, personeel en alumni betrek  
en inspireer. 

• Brei die US se kennisaanbod uit om in nuwe 
studentemarkte se behoeftes te voorsien. 

• Bevorder die voortdurende vernuwing van die  
Universiteit se akademiese programme deur middel 
van ’n sistemiese proses waarin bepaalde rolle en 
verantwoordelikhede duidelik aan verskillende  
rolspelers toegeken word.



NAVORSING VIR IMPAK

Ons institusionele doelstellings vir hierdie tema is:

•  Ontwikkel ’n navorsingsagenda wat op die US se  
waardes, die samelewing se behoeftes en die noodsaak 
van volhoubaarheid berus.

•  Onderneem betekenisvolle navorsing op grond van 
uitgesoekte, toegespitste strategiese navorsingsgebiede. 

•  Rig die toekomstige navorsingsagenda en betrek ons 
belanghebbendes op ’n strategiese wyse. 

•  Onderneem samewerkende en interdissiplinêre navorsing 
wat die groot uitdagings van die samelewing die hoof bied.

•  Skep ’n verankerde kultuur van innovasie en 
entrepreneurskap in ons navorsing.

Vir meer inligting, besoek www.sun.ac.za



DOELGERIGTE VENNOOTSKAPPE 
EN INKLUSIEWE NETWERKE

Ons institusionele doelstellings vir hierdie tema is:

• Ontwikkel ’n raamwerk van beginsels om plaaslike  
relevansie, streeksimpak en ’n globale reikwydte te 
verseker ten einde transaksionele vennootskappe te 
fasiliteer en transformerende vennootskappe te bevorder.

• Bevorder ’n sterk band en interaksie met die sakesektor,  
die bedryf en die regering om ons sterkpunte te benut,  
wat werksgeïntegreerde leer, voortgesette professionele  
ontwikkeling, samewerkende navorsing, konsultasie,  
lisensiëring, afwentelmaatskappye en kommersiële 
ondernemings insluit.

• Omarm die gemeenskappe wat ons bedien om sosiale,  
kulturele, omgewings- en ekonomiese ontwikkeling en   
verandering teweeg te bring.

• Versterk en brei geleenthede vir deelname deur ons   
aansienlike alumnigemeenskap uit, en koester ons  
verhouding met hulle.

• Bou doeltreffende samewerking deur middel van  
vennootskappe, alliansies en netwerke met ander  
universiteite, instellings en organisasies, waar sodanige   
samewerking tot uitnemendheid in onderrig en leer,  
uitmuntende navorsing en sosiale betrokkenheid en  
impak bydra. 

• Koester gebalanseerde, genetwerkte en wedersyds   
voordelige vennootskappe wat deur institusionele  
strukturering sowel as persoonlike verhoudings 
gehandhaaf word. 

• Smee gepaste vennootskappe met instellings in alle   
sektore van die samelewing, onder meer in die sfere van  
die burgerlike samelewing, openbare diskoers, openbare  
meningsvorming en openbare beleidsbepaling.



VOORKEURWERKGEWER

Ons institusionele doelstellings vir hierdie tema is:

• Ontwikkel ’n omvattende mensestrategie vir die US  
wat diversiteit en billikheid aanspreek, unieke talente  
en sterkpunte benut, lewenslange leer bevorder en  
prestasies vier.

• Versterk die welstand van ons mense deur ’n  
instaatstellende, inklusiewe, billike, gesonde en veilige 
werks- en leeromgewing te skep en te bevorder wat 
ons diverse personeel aanspoor om so produktief  
moontlik te wees, en waar hulle gewaardeer voel en  
tot die universiteit se uitnemendheid bydra.

• Verbeter menslikehulpbronprosesse deur die toepassing 
van tegnologie en digitalisering.

• Ontwikkel en implementeer ’n vernuwende plan  
vir talentwerwing en -bestuur, met inbegrip van  
markverwante vergoeding, die bestuur en beloning  
van prestasie, die bepaling van bevoegdhede,  
en die ontwikkeling van talent en leierskap deur  
die hele loopbaansiklus van elke US-werknemer. 

• Ondersteun die ontwikkeling van die US as 
’n leerorganisasie wat op individuele sowel as 
organisatoriese behoeftes reageer.

Vir meer inligting, besoek www.sun.ac.za



’N FLORERENDE 
UNIVERSITEIT STELLENBOSCH

Ons institusionele doelstellings vir hierdie tema is:

• Kweek ’n US wat gekenmerk word deur inklusiwiteit,  
diep en doelbewuste transformasie, en diversiteit. 

• Skep geleenthede vir die bevordering van meertaligheid  
in akademiese, administratiewe, professionele en sosiale  
omgewings, en erken terselfdertyd die intellektuele  
rykdom wat in taaldiversiteit opgesluit lê.

• Verander die grootte, vorm en samestelling van ons   
studentekorps en van ons akademiese programme  
om die strategiese rigting van ons visie te weerspieël. 

• Skep ’n finansieel volhoubare organisasie. 

• Verhoog die standaard van die Universiteit se  
fasiliteite en infrastruktuur na dié van ’n wêreldklas-  
navorsingsintensiewe universiteit, wat terselfdertyd  
visuele regstelling omarm. 

• Bewerkstellig diepgaande en volhoubare verandering  
en vernuwing in alle fasette en funksies van die US om 
soepel, aanpasbaar en responsief te wees. 

• Streef daarna om ’n toonaangewende, navorsings- 
intensiewe universiteit te wees, wat teen 2024 op  
ranglyste ingesluit word as ’n voorste werêldklas  
universiteit. 

• Skep ’n entrepreneurskultuur wat innovasie  
institusioneel bevorder. 

Vir meer inligting, besoek www.sun.ac.za


