
Jongste nuus oor registrasie 

Beste studente 
 
Dit is vir my aangenaam om julle terug te verwelkom op kampus en ek wens julle ’n vrugbare en 
produktiewe akademiese jaar toe. Ek vertrou julle het jul eerste week van klasse geniet.  
 
Ons administratiewe en akademiese personeel het die afgelope paar maande hard gewerk om te 
verseker dat ons studente geregistreer word en gereed is vir klas. Ons is bly om te kan sê dat die 
meeste van ons studente suksesvol geregistreer is.  
 
Die Universiteit is egter maar al te bewus van die finansiële uitdagings wat ons studente ondervind, 
veral weens die vertraging wat deur die Nasionale Finansiële Hulpskema vir Studente (NSFAS) 
veroorsaak is. 
 
Om studente te help, het die Universiteit Stellenbosch die volgende verligtende strategieë in 
werking gestel:  
 
Registrasietydperk verleng   
Die sperdatum vir registrasie is uitgestel na Maandag, 28 Februarie 2022 vir studente wat 
vertragings met befondsing ondervind. Studente in hierdie kategorie sal kwytgeskeld word van die 
laatregistrasiegelde.  
 
NSFAS-appèlproses 
Ons het ’n e-pos-skrywe aan alle geaffekteerde studente gestuur wat versoek is om via die aanlyn 
portaal by NSFAS te appelleer. Uitdagings met die NSFAS-portaal is by NSFAS aangemeld en geniet 
tans dringende aandag.   
 
Let asb daarop dat ingevolge die NSAFS-riglyne vir 2022, alle NSFAS-appèlle direk by NSFAS 
aangeteken kan word op die myNSFAS-portaal. Alle aansoekers wat ’n aansoekstatus van 
“onsuksesvol” ontvang het, kan op hul myNSFAS-rekening aanmeld en ’n aansoek om appèl, vergesel 
van die vereiste inligting en dokumente, indien. Aansoek om appèl moet binne 30 dae nadat die 
status van “onsuksesvol” verskyn het, ingedien word.  
 
Studenteskuld-werkgroep 
Altesame 252 studente het by die Studenteskuld-werkgroep (SSWG) om hulp aansoek gedoen. 
Hierdie aansoeke is almal individueel op eie meriete beoordeel met insette van die Kantoor vir 
Voorgraadse Beurse, die Nagraadse Kantoor, Studentegelde asook die Studenteraad (SR) wat almal 
op die Werkgroep verteenwoordig is. Altesame 81 van die studente wat aansoek gedoen het, is 
reeds gehelp om te registreer, terwyl nog 93 gevalle tans oorweeg word vir moontlike hulp.  
 
Studente wat reeds deur die SSWG oorweeg is, is van die uitkomste in kennis gestel. Registrasie vir 
alle suksesvolle kandidate is weer oopgestel. Die SSWG hoop om alle uitstaande aansoeke teen 
Vrydag, 25 Februarie 2022 af te handel. 
 
Tydelike toegang tot SUNLearn  
Terugkerende senior voorgraadse studente wat vertragings met befondsing ondervind en SSWG-
aansoekers met ’n hangende status of wat nog vir oorweging wag, is/sal bygestaan word met 
tydelike toegang tot die SUNLearn-platform. 
 
Studenteverblyf 



Let asb op die volgende rakende studenteverblyf: 

Seniors 

• Alle seniors wat nie aan die HEMIS-vereiste vir koshuisverblyf in Julie voldoen het nie, maar 
wel aan die Desember-vereiste voldoen het, is teruggeplaas in koshuise. Sommige studente 
is deur koshuishoofde genomineer, sommige het die Koshuisplasingskantoor direk genader 
en ander is vanaf die waglys geplaas.  

• Ander seniors is vanaf die waglys oorweeg.  
 

Eerstejaars 

• Nagenoeg 300 plekke is in Januarie vir NSFAS-eerstejaars gereserveer. 
• Nagenoeg 125 studente wat deur die SR en ander studenteleiers aangewys is en wat aan die 

ooreengekome kriteria voldoen het, is geplaas.  
• Nagenoeg 100 studente wat aan die ooreengekome kriteria voldoen het, is vanaf die 

tydelike hostel geplaas.  
 

Private verblyf 

• Nagenoeg 4 500 beddens word deur die Universiteit geakkrediteer. NSFAS-geakkrediteerde 
verblyf stem ooreen met die NSFAS-kriteria en vereis nie ’n deposito nie. Baie van ons 
studente het die private geakkrediteerde verblyf wat aangebied is, aanvaar.  

 
Tygerberg-kampus 
 
Studente op die Tygerberg-kampus sal ’n skrywe van die Adjunkregistrateur ontvang oor soortgelyke 
verligtende reëling wat spesifiek op hulle van toepassing is.  
 
Kontakbesonderhede: 

Moet asb nie huiwer om met ons te skakel indien jy hulp nodig het nie: 

• Navrae: 021 808 9111 of info@sun.ac.za 

• Voorgraadse beurse: 021 808 4115/9300 /9386 of nsfas@sun.ac.za of 

• Nagraadse beurse: 021 808 4208 of postgradfunding@sun.ac.za 

• Tydelike toegang tot SUNLearn: src@sun.ac.za 

 
Klik hier vir meer inligting oor studentedienste en die besprekingstelsel vir afsprake met personeel in 
Admin A. 
 
Wees asb verseker dat ons deurlopend met die toepaslike interne en eksterne belanghebbendes 
skakel en maniere ondersoek om ons studente wat finansiële uitdagings beleef, verder te help. 
 
Ek wens julle almal ’n suksesvolle akademiese jaar toe! 
 
Vriendelike groete 
Dr Ronel Retief 
Registrateur  
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