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InhoudInhoud
Welkom by die Maties-familie! 
 
Verwelkomingsboodskappe van:  
    
• Prof. Wim de Villiers, Rektor en  

Visekanselier 
• Prof. Deresh Ramjugernath, Viserektor: Leer 

en Onderrig
• Dr. Kelebogile Choice Makhetha, Senior 

Direkteur: Afdeling Studentesake

Ontmoet die Universiteit Stellenbosch se
Rektoraat 
  
Die skep van ’n menseregtekultuur 
gegrond op sosiale geregtigheid 
 
• Visie 2040 en die Strategiese Raamwerk 

2019-2024
• Visie, Missie en Waardes
• Wat is graduandi-eienskappe?
• Kode 2040

Hoe die US se Taalbeleid in onderrig en 
leer toegepas word 

• Taalbeleid 2021 in ’n neutedop
• Voorgraadse leer en onderrig
• Nagraadse leer en onderrig
• Studentegemeenskappe
• Taalondersteuning deur die Taalsentrum
• Taalklagtes

Die Afdeling Studentesake (ASD): 
Hier om jou te help slaag!   
   
• Die spanne
• ASD se Transformasiehandves
• Ons belofte aan onsself en jou

Sentrum vir Studentegemeenskappe (SGG)

Inligting oor klusters, koshuise, 
pendelstudentegemeenskappe, mentors en 
belangrike studentekwessies soos gelykheid, 
dissipline, versekering en etiek. 

Sentrum vir Studenteleierskap,
Ervaringgerigte Opvoeding en Burgerskap
(SSLEOB)

Inligting oor die funksie van die SSLEOB, 
studenteleierskapontwikkeling, 
Aanboordprogram en Studentebestuur, 
soos die SR en ander strukture.

Sentrum vir Studentevoorligting en
-ontwikkeling (SSVO)

Inligting oor sielkundige, ontwikkelings- en 
ondersteuningsdienste soos akademiese 
berading, psigoterapeutiese dienste, die 
Eenheid vir Gestremdhede, en die Eenheid vir 
Graduandi-loopbaandienste.

Hulpbronne, dienste en ondersteuning 
op kampus
 
Inligting oor die Universiteit Stellenbosch-
biblioteek, Skryflaboratorium, 
Kampusgesondheidsdiens, vervoer op US-
kampusse, Universiteit Stellenbosch se 
Ko-kurrikulêre Ondersteuningsfonds en die 
Gelykheidseenheid.

Registrasieproses 

Suid-Afrikaanse burgers

• Inligting oor die registrasiedatums en 
-skedule vir eerstejaars en terugkerende 
studente. 

Internasionale studente

• Hoe om verifikasie van dokumentasie voor 
registrasie te finaliseer.

Verlengde graadprogramme

Vervoer op US-kampusse

Maties gee om vir die omgewing

Rekenaargebruikerareas (RGA’s)
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by die 
Universiteit 
Stellenbosch 
en die 
Maties-familie!

Geluk! Jy’s amptelik ’n 
Matie. Soos jy hierdie 
reis by die Universiteit 
Stellenbosch 
aanpak, kan jy 
uitsien na ’n werklik 
transformerende 
studente-ervaring.

Hier by Maties glo ons in ’n 
menseregtekultuur gegrond 
op sosiale geregtigheid. Ons 
baseer alles wat ons by hierdie 
instelling doen op die visie, missie 
en doelwitte soos vervat in die 
Grondwet van die Republiek van 
Suid-Afrika, Wet 108 van 1996; 
die Universiteit se Visie 2040 en 
Strategiese Raamwerk 2019–2024, 
asook die Afdeling Studentesake 
se Transformasiehandves. 
Terselfdertyd beoog ons ook om 
te voldoen aan die Volhoubare 
Ontwikkelingsdoelwitte (VOD's) 
van die Verenigde Nasies; die land 
se Nasionale Ontwikkelingsplan 
2030, en die Strategiese Plan van 
die Wes-Kaapse regering, weens 
ons ligging. 
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Ons verwelkomingsprogram sal jou 
voorberei vir jou universiteitsreis en die 
oorgang van hoërskool.

Gedurende die verwelkomingstydperk 
sal jy bekendgestel word aan jou 
fakulteit, die groter universiteits-
omgewing, en alles wat dit kan bied om 
jou te ondersteun in jou studies en om 
die eienskappe van ’n gegradueerde te 
ontwikkel. Jy sal ook meer leer oor ons 
sport- en kultuuraktiwiteite.

As deel van die program, sal jy een 
of twee van die 10 fakulteite by die 
verskillende kampusse in groepe besoek, 
so teen die tyd dat jy jou eerste klas 
bywoon, behoort daar reeds ’n paar 
bekende gesigte te wees.

Die inleiding tot jou fakulteit sal jou 
die geleentheid bied om die korrekte 
inligting te bekom om jou akademiese 
loopbaan te begin. Deur jou fakulteit 
se verwelkomingsprogram noukeurig 
te volg, sal jy verseker dat jy gereed is 
vir jou eerste klasdag. Maak dus seker 
jy loop nie enige van die aktiwiteite 
wat deel vorm van jou fakulteit se 
verwelkomingsprogram mis nie. 
 
Gedurende die verwelkomingstydperk 
sal jy ook kennis maak met jou koshuis 
of jou pendelstudentegemeenskap (wat 
vroeër Privaat Studente-organisasies 
(PSO’s) genoem is), en kluster. Jou kluster 
sal jou blootstel aan ’n diverse nuwe 
groep vriende wat dieselfde waardes en 
belangstellings as jy deel.
 
Sukses op universiteit is veel meer as die 
suksesvolle voltooiing van jou studies. Jy 
sal ook as individu groei. Dus, terwyl jou 
hooffokus op universiteit jou studies sal 

wees, wil ons jou aanmoedig 
om ook by aktiwiteite buite 
die klaskamer betrokke te 
raak.

By die US kry jy die 
geleentheid om jou eie stem 
te vind sodat jy kan bydra 
tot die verskeie kritiese 
gesprekke by die Universiteit 
oor aktuele kwessies wat die 
Universiteit, die provinsie, ons 
land en die wêreld raak. Jy 
sal baie geleenthede hê om 
herinneringe saam met nuwe 
en ou vriende te skep en 
nuwe vaardighede aan te leer, 
selfs buite die lesingsale.
 
Die US gee jou die 
geleentheid om jou wêreld uit 
te brei, om talle moontlikhede 
te ontdek en te ontgin en 
om aktiwiteite uit te probeer 
wat jy dalk nie voorheen 
teëgekom het nie. Dit sal jou 
ook toelaat om jou grense 
op ’n verantwoordelike wyse 
te toets. Dus, of jy nou pas 
graad 12 voltooi het, of reeds 
’n gap jaar agter die rug 
het, kan jy verseker wees 
dat jou universiteitservaring 
onvergelykbaar met enige 
ander ervaring sal wees.
 
As jy bereid is om hard te 
werk om jou drome waar te 
maak, het jy die potensiaal 
om enigiets te wees wat jy wil 
wees.

Welkom by Maties!

Die US bied jou nie net 
die kans om ’n graad 
te ontvang nie, maar 
baie geleenthede vir 
persoonlike ontwikkeling 
en groei. 

Vra jouself die volgende 
vrae om duidelikheid oor 
jou doelwitte te kry:

Wat is vir my 
belangrik?

Watter aspekte van 
myself wil ek die 
graagste ontwikkel?

Behalwe vir ’n graad, 
met watter ander 
lewenservaring wil ek 
eindelik hier wegstap?

Watter bydrae sal 
ek graag wil lewer 
in gemeenskappe 
rondom die 
Universiteit en my eie 
gemeenskap?

Die Universiteit Stellenbosch (US) 
bied jaarliks ’n verwelkomingstydperk 
aan vir alle nuwelingstudente, wat oor 
twee weke strek.

Hier’s hoekom, en hoe

1
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Universiteit is ’n heel nuwe speelveld met 
baie aanpassings. Hier onder is ’n paar 
dinge om in gedagte te hou.

 Jy mag huis toe verlang. Dit is normaal om 
die bekendheid van jou huis te mis. 

 Dit is glad nie soos skool nie: Jy sal 
’n paar groot klasse bywoon en aan ’n 
ander leer- en onderrigstyl blootgestel 
word. Niemand gaan toesien dat jy klasse 
bywoon of jou herinner om opdragte af 
te handel of voorbereiding vir toetse en 
eksamens te doen nie. Dit is nou alles jou 
verantwoordelikheid! 

 Jy gaan tyd nodig hê om gewoond te 
raak aan jou nuwe omgewing en jou 
weg op kampus te vind. Een manier 
om die kampus beter te leer ken, is om 
hierdie gids te gebruik, maar ook om op 
kampus rond te loop om uit te vind waar 
jou klasse of jou dosente se kantore is, 
asook waar al die verskillende studente-
ondersteuningsdienste gevind kan word. 
Moenie bang wees om te stop en studente 
en personeel ook vir hulp te vra nie. 

 Om by die akademiese werklading aan 
te pas gaan uitdagend wees. Onthou, jy 
gaan nie alleen hierdeur nie. Jou mede-
eerstejaars en senior studente verstaan jou 
reis en sommige van hulle het dalk ’n paar 
wenke oor hoe jy jou werklading beter kan 
bestuur. 

 Die biblioteek is een van die belangrikste 
plekke op kampus. Nie nét het jy 
toegang tot onder meer ’n reeks boeke, 
joernaalartikels, koerantknipsels en 
dokumente wat in spesiale versamelings 
gestoor is nie, maar die biblioteek is ook 
’n wonderlike plek om op jou eie of in 
’n groep in rus en vrede te studeer en 
navorsing te doen vir take.

 Tydsbestuur en selfdissipline: Met soveel 
vryheid en al die kampuspret wat op jou 
wag, kan jou aandag maklik afgelei word. 
Tydsbestuur en selfdissipline is van kritieke 
belang as jy ’n sukses van jou studies wil 
maak, veral in jou eerste jaar, en as jy albei 
dié vaardighede bemeester sal dit jou 
toelaat om ’n gebalanseerde studentelewe 
te hê.

 Om te begroot is baie belangrik: Of jy ’n 
toelaag van jou ouers, deur ’n beurs, of ’n 
deeltydse werk kry, is dit belangrik om jou 
geld goed te bestuur. Dit is ’n vaardigheid 
wat jy regdeur jou lewe sal gebruik.

Het jy geweet?
Die Universiteit Stellenbosch 
(US) sal van 13 Desember 
2022 tot Junie 2023 ’n aanlyn 
Aanboordprogram vir alle 
voorlopig aanvaarde eerstejaars 
aanbied. Alles wat jy oor die US en 
jou fakulteit moet weet, is net ’n 
paar kliks weg!

Dié program is beskikbaar op 
SUNLearn (die Universiteit se 
leer-bestuurstelsel by http://
my.sun.ac.za). Jy sal hier baie tyd 
as student deurbring, so dit is 
goed om sou gou moontlik met die 
platform vertroud te raak.

Jy sal meer oor dié onderwerpe 
leer:

• Maak die meeste van my 24 
uur (tydbestuur)

• Rock die universiteitslewe 
(sukses en welstand)

• Vloei met die stroom 
(stresbestuur)

• Bemeester jou 
studies (eksamen- en 
studievaardighede)

• Geldsake (finansiële 
geletterdheid)

• Praat, luister, lees en skryf 
soos ’n kundige (akademiese 
skryfwerk, lees, ens.)

As jy agterkom dat jy êrens op kampus vashaak, kyk uit vir studente 
in wit T-hemde met 'n "i" vir inligting daarop wat gedurende die 
verwelkomingstydperk by verskillende punte op die Stellenbosch- 
kampus sal wees. 

Dis hulle werk om nuwelingstudente soos jy, en jou ouers by te staan 
met inligting en aanwysings na lokale waar jy en jou ouers moet 
wees.  Die Verwelkomings-ambassadeurs is goed ingelig oor die 
programinhoud en waar die betrokke lokale geleë is, so raadpleeg hulle 
asseblief indien jy enige navrae het.

Onthou ook dat daar ’n navraagtoonbank in Admin A (by die T-aansluiting 
van Ryneveld- en Crozierstraat) is.

Jy kan ook die US se Kliëntediensafdeling kontak:

Noudat jy weet wat 
om te verwag tydens 
verwelkoming, moet jy 
ook weet wat om nié te 
verwag nie: ’n herhaling 
van jou skoolervaring. 

BESOEK ONS AANLYN 
A A N B O O R D P R O G R A M

• Wees die beste student 
wat jy kán wees 
(I-FlourishWell4Life-
program)

Die Aanboordprogram-webblad 
bied ook ’n uitgebreide vraag-
en-antwoord-afdeling waar jy 
die antwoorde op baie van die 
vrae wat jy oor die US mag hê, 
sal kan opsoek. Jy sal ook jou 
eie vrae kan plaas. Video’s van 
studente wat maniere deel om 
universiteitslewe die hoof te 
bied, ’n virtuele kampustoer 
en inligting oor beskikbare 
ondersteuning is maklik 
toeganklik op hierdie bladsy.

Skandeer om toegang tot die 
program te verkry:

Stuur asseblief e-pos aan 
onboardingsu@sun.ac.za 
indien jy enige vrae oor die 
Aanboordprogram het.

Vind ’n Verwelkomings-
ambassadeur op kampus 
om jou te help

E-pos  info@sun.ac.za 

Telefoon 021 808 9111

Instapdienste  Navraagtoonbank in Admin A

http://my.sun.ac.za
http://my.sun.ac.za
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Bly selfversekerd, 
bly gefokus op jou 

studies en werk hard. 
En moenie vergeet om 
langs die pad pret te 
hê nie – die lewe by 

ons Universiteit het die 
potensiaal om jou te 

transformeer.

Beste Nuwelingstudent

Welkom in 2023 by die Universiteit Stellenbosch. 

Opwindende tye lê voor!

Baie geluk met die harde werk en volharding regdeur hoërskool. Jy het jou matriekeindeksamen geslaag en is 
aanvaar om aan die US te studeer – ’n geweldige prestasie. Onthou dat dit ’n voorreg is om universiteitsopleiding te 
ontvang, en dit is jou verantwoordelikheid om die meeste daarvan te maak.

Van die begin af wil ons jou bekendstel aan ons Universiteit se waardes – Uitnemendheid, Deernis, 
Verantwoordbaarheid, Respek en Billikheid. As jy hierdie waardes omarm, sal jy beslis ’n suksesvolle student wees – 
maar, meer as dít sal jy ’n bekwame mens en betrokke wêreldburger wees.

Verlede jaar, toe Covid-19-beperkings opgehef is, het die lewe op ons kampusse na normaal teruggekeer en kon 
ons weer vir ons studente ’n werklik florerende ervaring bied. En hierdie jaar kan jy dié werklikheid van die begin af 
uitleef.

Jou nuwe lewe aan die US sal met ons kenmerkende jaarlikse verwelkomingsprogram begin. Gebruik hierdie 
geleentheid om jouself met die kampus vertroud te maak, en as jy onseker is oor sekere aspekte, vra jou mentors, 
studenteleiers of personeel. Hulle is hier om te help. Ons sal alles moontlik doen om jou kennismaking met die 
kampuslewe spesiaal en onvergeetlik te maak. Hou www.sun.ac.za/welkom dop vir die jongste verwikkelinge en 
skedule. Van nou af sal jy ook toegang hê tot verskeie ondersteuningsdienste by ons Afdeling Studentesake. Hier 
staan hoogs ervare professionele persone gereed om jou leer en ontwikkeling te ondersteun, en jou op elke tree 
van die pad te lei. Maak gerus gebruik van hul dienste om die meeste van jou tyd op universiteit te maak.

Die sprong van skool na universiteit kan oorweldigend wees, maar ons glo vas jy het al die eienskappe wat nodig is 
om suksesvol te studeer en te gradueer. Dis hoekom jy hier is! Hou ook in gedagte dat jy dit nie alleen doen nie, en 
dat – selfs al lyk professore en dosente intimiderend – hulle wil sien dat jy sukses behaal.

Bly selfversekerd, bly gefokus op jou studies en werk hard. En moenie vergeet om langs die pad pret te hê nie – die 
lewe by ons Universiteit het die potensiaal om jou te transformeer. Onthou dat leer nie uitsluitlik in die klaskamer 
plaasvind nie. So, gaan uit, sluit aan by klubs, omhels ons ko-kurrikulêre en buitemuurse aktiwiteite, maak vriende uit 
verskillende agtergronde en omhels die geleenthede wat die lewe aan die US jou sal bied.

Wat ook al jou gekose studierigting is, ons sal ons bes doen om jou voor te berei vir die wêreld buite ons gange, 
klaskamers en koshuise. Ek kan ook belowe dat dit nie sonder uitdagings sal wees nie. Die truuk is om daardie 
uitdagings in geleenthede te omskep.

Universiteitsvriende is dikwels daar vir die res van jou lewe. As jy in die weke en maande wat voorlê hulp nodig het, 
reik net uit en vra, want by Maties gaan ons saam vorentoe.

Prof. Wim de Villiers

             deur die Rektor en 
Visekanselier van die Universiteit Stellenbosch
VerwelkomingVerwelkoming



8

VerwelkomingVerwelkoming                             deur die 
Viserektor: Leer en Onderrig

Beste Nuwe Matie

Ons is opgewonde dat jy die Universiteit Stellenbosch (US) gekies het vir jou studentereis 
en die volgende fase van jou persoonlike ontwikkeling. ’n Hartlike welkom van ons almal 
in die Leer- en Onderrigverantwoordelikheidsentrum (LOVS). Jou reis by die US, hetsy 
in ons koshuise of as ’n pendelstudent, sal tot ’n groot mate ondersteun word deur ons 
Afdeling Studentesake wat deel vorm van die LOVS.

Tydens jou oorgang van ’n skoolleerder na ’n student sal die kampus en lewenservarings 
wat daarmee gepaard gaan, jou toekomstige self help skep en vorm. Ons het hard 
gewerk om transformerende inisiatiewe binne die LOVS te beplan en te ontwikkel, met 
die doel om ons institusionele strategiese tema van “’n Transformerende Studente-
ervaring” te bereik. Ons wil deurgaans die reis wat jy as ’n student by ons instelling 
onderneem, verbeter, veral met betrekking tot leer, onderrig en assessering. Ons weet 
ook dat die leerervaring by die US nie bloot tot die klaskamer beperk is nie. So ons volg 
’n holistiese benadering tot leer en onderrig deur ons formele kurrikulum, ko-kurrikulum 
en buitemuurse aanbiedinge.

Begrip van en leer oor kwessies soos rassisme, inklusiwiteit, diskriminasie, menseregte 
en waardigheid, sosiale geregtigheid en geslagsgebaseerde geweld is ’n groot deel 
van hierdie “Transformerende Studente-ervaring” vir al ons studente by die instelling. As 
’n instelling is ons besig om kwessies van diversiteit, inklusiwiteit, geslagsgebaseerde 
geweld en die bou van sosiale kohesie binne ons gemeenskappe aktief aan te pak om ’n 
werklik transformerende reis vir al ons studente te bied.

Vir leer en onderrig het die US steeds ’n reputasie as een van die top-instellings 
nasionaal en op die vasteland. Dit is een van die hoofredes vir die aansienlike groei in 
die aantal aansoeke vir eerstejaarsposisies aan ons instelling. Ons menigte aktiwiteite en 
inisiatiewe, asook ons pogings om te verseker dat ons nie bloot ons status as ’n top-leer- 
en onderriginstelling onderhou nie, maar voortdurend daaraan werk om dit te verbeter, 
spreek alles tot ons aansien en reputasie.

Weer eens baie welkom by die Universiteit Stellenbosch en onthou, ons is elke tree van 
die pad daar vir jou.

Prof. Deresh Ramjugernath

Begrip van en leer oor 
kwessies soos rassisme, 

inklusiwiteit, diskriminasie, 
menseregte en waardigheid, 

sosiale geregtigheid en geslags-
gebaseerde geweld is ’n groot deel 

van hierdie “Transformerende 
Studente-ervaring” vir al ons 

studente by die instelling.
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VerwelkomingVerwelkomingVerwelkoming                             deur die Senior 
Direkteur van die Afdeling Studentesake

Beste Eerstejaarstudent

Welkom by die Universiteit Stellenbosch!

Namens die hele span by die Afdeling Studentesake verwelkom ek jou met groot 
opgewondenheid aan die begin van jou nuwe reis. Ons sal hier wees om jou te ondersteun, 
te lei en in jou spesiale oomblikke te deel. Jy word nou deel van ’n lewendige studentelewe-
omgewing, gefasiliteer deur die Afdeling Studentesake vir jou leer en groei buite die 
klaskamer!

Die Afdeling Studentesake bestaan uit drie sentrums: die Sentrum vir Studentegemeenskappe 
(SSG), die Sentrum vir Studentevoorligting en -ontwikkeling (SSVO) en die Sentrum vir 
Studenteleierskap, Ervaringgerigte Opvoeding en Burgerskap (SSLEOB). In hierdie sentrums 
is daar eenhede wat op verskillende areas fokus en ondersteuning bied om jou en ander 
studente met vaardighede te bemagtig wat noodsaaklik is vir julle sukses. Gebruik asseblief 
die beskikbare dienste om jou akademiese reis te vergemaklik en weet dat ons hier is om ’n 
transformerende studente-ervaring te bied binne ’n bevorderlike omgewing vir leef, leer en 
verken.

By die US het jy die geleentheid om uitsonderlike vaardighede aan te leer en te ontwikkel 
deur blootstelling aan verskillende omgewings en ervarings, asook om jou sienings met ander 
studente te deel, terwyl jy jou studentelewensreis geniet. Jy het ’n geleentheid om platforms 
met hoogs invloedryke mense en uitsonderlike leiers in verskillende sfere van die lewe te 
deel, en jou netwerk en kring van ervaringsleer uit te brei.

Op elke gebied van jou studentelewe sal die Studenteraad (SR) daar wees om jou behoeftes 
en belange te verteenwoordig. Jy sal mettertyd besef hoe baie vlakke van studenteleiers in 
plek is om jou in die klaskamer, binne studentegemeenskappe en oor die kampusse van die 
Universiteit heen te ondersteun. Jy sal ook ’n geleentheid hê om ’n studenteleier te kan word, 
want daar is ’n leier in jou wat wag om gewek en gekoester te word!

Welkom, weer eens, en geniet elke tree van jou nuwe reis!

Dr. Kelebogile Choice Makhetha

Jy het ’n geleentheid 
om platforms met hoogs 

invloedryke mense en 
uitsonderlike leiers 

in verskillende sfere van die 
lewe te deel, en jou netwerk 
en kring van ervaringsleer 

uit te brei.
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Prof. Sibusiso Moyo 
Viserektor: Navorsing, 

Innovasie en 
Nagraadse Studie

Nes 'n skool 'n skoolhoof het, het 
die Universiteit ook 'n ekwivalente 
uitvoerende bestuurder, wat die Rektor 
en Visekanselier genoem word. By die US 
is dit Prof. Wim de Villiers. 

Die Rektoraat is verantwoordelik vir die 
dag-tot-dag operasionele bestuur van die 
Universiteit. Die Rektoraat bestaan uit die 
Rektor en Viserektors verantwoordelik vir 
verskeie funksies van die instelling, asook die 
Bedryfshoof. Die Viserektors is onderskeidelik 
verantwoordelik vir Leer en Onderrig; 
Navorsing, Innovasie en Nagraadse Studies; 
Sosiale Impak, Transformasie en Personeel; 
sowel as Strategie, Globale en Korporatiewe 
Sake. Die Registrateur verseker dat die 
akademiese administrasie van die Universiteit 
vlot verloop.

Die Rektor kan senior personeel aanstel om 
die vergaderings van die Rektoraat by te woon 
en om die werksaamhede van die Rektoraat 
te ondersteun soos vereis. Die Algemene 
Bestuursvergadering (ABV) bestaan uit die 
lede van die Rektoraat, die Dekane van die 
Universiteit se 10 fakulteite, die Registrateur 
asook hoof- en senior direkteure van die 
onderskeie professionele, administratiewe 
en ondersteuningsdiensafdelings. Sake van 
akademiese en administratiewe belang word 
deur die ABV bespreek en die lede speel ’n 
raadgewende rol teenoor die Rektoraat.

Aan die bopunt van die Rektoraat het ons wat 
bekend staan as ’n Kanselier. ’n Kanselier is 
die seremoniële hoof van ’n Universiteit en is 
nie betrokke by die daaglikse bestuur van die 
Universiteit nie. By die US is dit oudregter Edwin 
Cameron, ’n US-alumnus en voormalige regter 
van die Grondwethof. Hy is reeds in dié rol 
sedert Januarie 2020. By sy inhuldiging het Dr. 
Nkosinathi Sishi, die direkteur-generaal van die 
Departement van Hoër Onderwys en Opleiding, 
die volgende oor regter Cameron te sê gehad:

“Meeste presidente van hierdie land het die 
bydrae wat jy tot Suid-Afrika gemaak het, erken – 
jy is nou verbonde aan die armes en werkersklas 
van ons land; jy het die regte van baie mense in 
die stryd teen rassisme verdedig. Jy het jouself 
belyn met die armes en behoeftiges.”

Prof. Wim de Villiers
Rektor en Visekanselier

Prof. Deresh Ramjugernath
Viserektor: 

Leer en Onderrig

Mnr. Mohamed Shaikh
Uitvoerende Bestuurder: 

Rektoraat

Dr. Ronel Retief
Registrateur

Prof. Stan du Plessis
Uitvoerende Bedryfshoof

Prof. Nico Koopman
Viserektor: Sosiale Impak, 

Transformasie en 
Personeel

Prof. Hester Klopper
Viserektor: Strategie, Globale en 

Korporatiewe Sake

OntmoetOntmoet
die Universiteit 
Stellenbosch se 
Rektoraat



11

Soos vroeër genoem, glo die 
Universiteit Stellenbosch 
(US) in ’n menseregtekultuur 
gegrond op sosiale 
geregtigheid. 

Ons baseer alles wat ons by die US doen, 
op die doelwitte soos uiteengesit in die 
Grondwet van die Republiek van Suid-
Afrika, Wet 108 van 1996; die Universiteit 
se Visie 2040 en sy Strategiese Raamwerk 
2019–2024, asook die Afdeling Studentesake 
se Transformasiehandves; die Volhoubare 
Ontwikkelingsdoelwitte (VOD's) van die 
Verenigde Nasies, die land se Nasionale 
Ontwikkelingsplan 2030, en die Strategiese 
Plan van die Wes-Kaapse regering, te wyte aan 
ons ligging. 

Terselfdertyd moet ons erken dat die US ’n 
komplekse geskiedenis het wat gekoppel is 
aan Suid-Afrika se apartheidsverlede. Dit is 
hierdie kennis en die doelwitte uiteengesit 
in die VOD's, die Suid-Afrikaanse Grondwet, 
nasionale en plaaslike regeringsplanne, 
die Universiteit se visie en die ASD se 
Transformasiehandves wat ONS verbintenis 
tot doelbewuste transformasie dryf. Jy sal 
agterkom dat ons van transformasie praat 
as ONS verantwoordelikheid, en dit is omdat 
ons glo dat alle studente en personeel 
individueel én gesamentlik verantwoordelik 
is om transformasie op ons kampusse na te 
streef. Om ons Rektor se woorde aan te haal, 
is dit as ’n universiteitsgemeenskap wat ons 
saam “’n hernude gemeenskaplike wêreld” kan 
vorm waarin “ons gedeelde menslikheid en 
diversiteit omarm op ’n manier wat die belofte 
van sosiale geregtigheid en menslike restitusie 
sal vervul”. Hierdie boodskap is ook duidelik in 
ons Universiteit se Restitusieverklaring 2018:

SKEP VAN ’N MENSE-
REGTEKULTUUR 
GEGROND OP SOSIALE 
GEREGTIGHEID

Die Universiteit Stellenbosch (US) erken sy onlosmaaklike verbondenheid 
met die geslagte van die verlede, hede en toekoms. In die 2018 Eeufeesjaar 
vier die US sy talle suksesse en prestasies. Die US erken terselfdertyd sy 
bydrae tot die ongereg van die verlede. Hieroor het ons diepe berou. Ons 
vra sonder voorbehoud omverskoning aan die gemeenskappe en individue 
wat uitgesluit was van die historiese voorregte wat die US geniet het en ons 
huldig die kritiese Matie-stemme wat nie tot swye gebring kon word nie. In 
verantwoordelikheid teenoor die huidige en toekomstige geslagte verbind die 
US hom onvoorwaardelik tot die ideaal van ’n inklusiewe wêreldklas universiteit 
in en vir Afrika.
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Visie 2040 
en die 
Strategiese 
Raamwerk 
2019-2024

Visie 2040 verwys na die 
Universiteit se visie, missie, waardes, 
eienskappe (die eienskappe en 
karaktertrekke van die Universiteit), 
en instaatstellers (dit is die 
vermoëns, kragte en hulpbronne 
wat tot ons sukses bydra). Hierdie 
elemente is ook van gelyke belang, 
en onderling verbind. In die kern 
hiervan is ons visie en missie.

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

Ons werk na ons visie deur ons missie – om 
“uitstaande studente te lok”, “talentvolle personeel 
in diens te neem en ’n wêreldklasomgewing te 
bied” vir daardie personeel en studente, terwyl ons 
ook help om “plaaslike, kontinentale en globale 
gemeenskappe” te verryk en te transformeer.

Skandeer vir meer inligting:

Ons waardes is ons aksie-riglyne. Hulle omvou die 
ander elemente en bind die geheel saam.

Hierdie WAARDES is:

DEERNIS – Erkenning van en besorgheidheid oor 
die welstand van al ons studente en personeel.

BILLIKHEID – Restitusie in reaksie op ons vorige 
nalatenskap en regverdigheid in ons strewes.

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

VERANTWOORDBAARHEID – Die aanvaarding van 
die hoogste vlak van verantwoordelikheid vir ons 
optrede.

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

Ons visie 
en missie
Ons visie 
en missie

Een van die kern strategiese temas 
van ons Strategiese Raamwerk is 
om ons studente te voorsien van ’n 
transformerende studente-ervaring. 

Wat dit beteken is dat ons studente vir ons waardevol 
is en ons daartoe verbind is om aan elkeen van hulle 
’n transformerende studente-ervaring te lewer. Dit 
beteken ook dat ons verseker dat kwalifiserende 
studente van alle agtergronde insluitend studente wat 
hindernisse tot deelname aan universiteitsopleiding in 
die gesig staar aan die US kan studeer. 

’n Transformerende studente-ervaring is ook gebaseer 
op die "voorsiening van geleenthede vir groei" vir alle 
voor- en nagraadse studente. Dit sluit in om studente 
te voorsien van leiding, toepaslike ondersteuning en 
dienste van die US om hul sukses te bemoontlik.



13

Soos jy reeds gelees het, 
wil ons ’n transformerende 
studente-ervaring vir al ons 
studente skep, jy inkluis. 
Een manier om dít te doen, 
is deur jou graduandi-
eienskappe te ontwikkel 
wat jou sal baat terwyl jy 
studeer en wanneer jy in die 
wêreld uitgaan. Ons streef 
daarom daarna om die tipe 
toestande te skep wat elke 
student in staat sal stel om 
die volgende eienskappe, 
soos hieronder uiteengesit, 
te verwerf.

Wat is graduandi-eienskappe?

’n Ondersoekende 
gees 
• Lewenslange 

leerder

• Kritiese en 
kreatiewe denker

• Om verantwoordelik 
te wees om kennis 
en onderrig in te 
neem en toe te pas

’n Betrokke 
burger 
• Leier en 

medewerker

• Sosiale 
entrepreneur

• Effektief in 
’n diverse 
omgewing 

’n Dinamiese 
professionele 
persoon 
• Probleem-

oplosser 

• Gebruik 
volhoubare 
en effektiewe 
tegnologie 

• Innoverend

’n Afgeronde 
individu
• Blootgestel aan 

die kulturele, 
intellektuele en 
sportlewe

• Neem 
verantwoordelikheid 
vir eie ontwikkeling

• Neem ingeligte en 
oorwoë besluite

1. om ons werk uit te voer op ’n wyse 
wat uitnemendheid demonstreer;

2. om ons belanghebbendes altyd 
billik en met respek en deernis te 
behandel; en

3. om aanspreeklik te wees vir die 
uitvoering en gevolge van al ons 
optrede.

Die Universiteit het onlangs ook Kode 
2040 ontwikkel. Dit manifesteer ons 
waardes in ’n stel hoëvlak-riglyne 
wat die gedrag van ons studente, 
personeel en statutêre liggame 
beheer.

Die kern van hierdie Kode is die belofte 
van ons universiteit. 

As belanghebbendes van die US, jy 
inkluis, verbind ons onsself tot etiese 
gedrag. Ons belowe:
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SanibonaniThobela Dumela

SanibonaAbusheni Avuwani
Molo 

Hello 

Lumela

Hallo  Thobela

Salibonani

HOE ONS TAALBELEID TOEGEPAS WORD IN

By die US verwys meertaligheid nie net na institusionele en 
individuele meertaligheid nie, maar ook na veeltaligheid as 
’n manier om inklusiwiteit en bewustheid van diversiteit te 
bevorder. Dit strek verder as die skep van ruimtes en strukture 
om veelvuldige tale in akademiese, administratiewe en sosiale 
kontekste te gebruik, of individue se gewilligheid om veelvuldige 
tale aan te leer. Veeltaligheid weerspieël ook ’n gesindheid, 
of ingesteldheid wat ons graag by ons instelling wil kweek. As 
’n nuwe Matie-student sal jy die geleentheid kry om hierdie 
ingesteldheid aan te neem en by die kampusgemeenskap aan te 
sluit om meertaligheid te bevorder.

Jy sal sien hoe ons hierdie ingesteldheid regoor die instelling 
in die praktyk toepas. By seremoniële geleenthede, soos 
die verwelkomingsgeleentheid vir eerstejaarstudente en 
gradeplegtighede, sal Afrikaans, Engels en isiXhosa gebruik word. 
By vergaderings en sosiale byeenkomste sal ons die buigbare 
gebruik van veelvuldige tale aanmoedig in die gees van transtaal 
(of 'translanguaging'*, in Engels). Dit is ’n mondvol, maar wat dit 
beteken is dat ons met ander interaksie sal hê met wedersydse 
respek en verdraagsaamheid vir verskillende taalvaardighede, 
of waar ’n individu gretig is om addisionele tale aan te leer. In die 
lesingsale sal dosente, dosent-assistente, tolke en jy as student 
medeverantwoordelikheid neem vir veeltaligheid deur mekaar by 
te staan om sin te maak van akademiese inhoud. 

Wat is transtaal?
*'Translanguaging' of transtaal is ’n sambreelterm vir 
’n konteks waarin veeltalige persone die linguistiese 
hulpbronne tot hul beskikking gebruik om met mekaar 
en met tekste om te gaan om betekenis te skep.

LEER EN ONDERRIG
Ons weet dat baie van julle vrae 
sal hê oor hoe ons Taalbeleid 
toegepas word, en wat om 
te verwag. Wanneer ons by 
Maties oor taal praat, is ons 
doel om jou te help om ’n 
veeltaligheidsingesteldheid te 
ontwikkel.

Ons Taalbeleid is een van die voertuie 
wat ons gebruik om ’n diverse 
kampusgemeenskap te ondersteun. Deur die 
beleid kan ons billike toegang vermeerder; 
meertaligheid en die waardering daarvan 
bevorder, en gesonde leer en onderrig 
fasiliteer.

Die Universiteit Stellenbosch (US) dien ook 
kontinentale en globale gemeenskappe 
en daarom het ons onsself daartoe verbind 
om meertaligheid te bevorder deur die drie 
amptelike tale van die Wes-Kaap, naamlik 
Afrikaans, Engels en isiXhosa, te gebruik.

In Desember 2021 het die US Raad 
(die struktuur wat verantwoordelik is vir 
goeie bestuur sowel as beleidsontwerp 
en monitering) ’n nuwe Taalbeleid ná ’n 
uitgebreide konsultasieproses goedgekeur. 
Die doel van ons Taalbeleid is om taalgebruik 
regdeur ons instelling te reguleer, te bestuur 
en te beheer.

Die drie grondbeginsels van die nuwe beleid 
is gebaseer op ons oortuiging dat:

• veeltaligheid ’n hulpbron is;

• taal toegang moet verbreed en jou 
kans op sukses moet verbeter;

• die beleid en die implementering 
daarvan gesonde leer en onderrig 
moet fasiliteer.

At SU, multilingualism does not just refer 

VEELTALIGHEID AS 
’N INGESTELDHEID
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Wat kan jy verwag? 
Baie van julle mag dalk ook 
wonder oor die impak van ons 
Taalbeleid op jou akademiese 
lewe en taalgebruik in sosiale 
omgewings. Skandeer onder vir 
nog besonderhede.

Die webblad bevat ook ’n 
infografika wat die praktiese 
implikasies van die beleid opsom. 
Om die beleid ten volle te 
verstaan is dit egter die beste om 
na die Taalbeleid self te verwys.

Taalbeleid 2021 
in ’n neutedop
VOORGRAADSE LEER EN ONDERRIG

 Akademiese modules word 
in een van die volgende 
taalopsies aangebied:

• Aparte lesings in Afrikaans en Engels (A/E): 
Alhoewel lesings in óf Engels óf Afrikaans sal 
wees, sal groepwerk, tutoriale en praktiese 
sessies studente uit verskeie taalgroepe 
kombineer. Aangesig tot aangesig-konsultasies 
met dosente kan in Afrikaans en Engels gevoer 
word, mits die dosent beide hierdie tale magtig 
is.

• Beide Afrikaans en Engels word in dieselfde 
lesing gebruik (A+E): In hierdie lesings word alle 
inligting in Engels gedeel met opsommings in 
Afrikaans. As ’n eerstejaarstudent sal hierdie 
opsie jou toegang bied tot gelyktydige tolking 
wat óf op kampus, óf aanlyn beskikbaar is. Vrae 
sal beantwoord word in die taal waarin jy jou 
vraag stel, afhangende van die taalvaardigheid 
van die dosent.

• Slegs een taal (A/E/X): Lesings kan in Engels 
of een van die ander twee tale aangebied 
word, mits die dosent en al die studente in 
die groep akademies vaardig is in die taal wat 
gebruik word. Waar moontlik, kan gelyktydige 
tolking in Afrikaans, Engels of isiXhosa 
aanlyn of op kampus aangebied word. Ander 
leergeleenthede (konsultasies en tutoriale) 
word in Afrikaans en Engels aangebied, mits 
die dosent beide hierdie tale magtig is.

• Elke fakulteit moet ’n taalimplementeringsplan 
vir die volgende akademiese jaar voorlê 
vir goedkeuring deur die Senaat. Sodra dit 
goedgekeur is, moet die fakulteit sy plan op 
die fakulteitswebwerf publiseer. Dié plan dui 
aan watter een van die bogenoemde drie 
taalopsies op elke module toegepas sal word. 
Jy kan jou fakulteit se webwerf besoek om die 
taalopsies vir elk van jou modules te sien.

 Leermateriaal

• Alle voorgeskrewe leesstof sal in Engels 
beskikbaar wees.

• Voorgeskrewe leesstof (gepubliseerde 
materiaal uitgesluit) sal in Afrikaans beskikbaar 
wees waar dit redelikerwys prakties moontlik 
is**. 

• Moduleraamwerke en studiegidse sal in 
Afrikaans en Engels beskikbaar wees.

• Waar redelik uitvoerbaar** en waar ’n behoefte 
bestaan, kan isiXhosa en ander tale gebruik 

word om konsepte te versterk.

 Assesserings en vraestelle

Assesserings en vraestelle word in Afrikaans en 
Engels beskikbaar gestel, en studente kan dit in óf 
Engels, óf Afrikaans voltooi.

NAGRAADSE LEER EN 
ONDERRIG

Lesings kan in Engels of een van die 
ander twee tale aangebied word, mits 
die dosent en al die studente in die 
groep akademies vaardig is in die taal 
wat gebruik word.

Nagraadse assesserings en vraestelle 
sal in ten minste Engels beskikbaar 
wees en moet dan in Engels voltooi 
word, tensy spesiale reëlings getref 
word.

STUDENTEGEMEENSKAPPE

In studentegemeenskappe soos 
koshuise en pendelstudente- 
gemeenskappe (voorheen bekend 
as Privaat Studente-Organisasies, 
of PSO’s), moet taal gebruik word 
om te verseker dat almal ingesluit 
is en kan deelneem. Gedurende die 
jaarlikse verwelkomingstydperk in 
Januarie/Februarie 2023, moet jy alle 
inligting verstaan wat met jou gedeel 
word wat om jou te help om by die 
kampuslewe aan te pas.

Respek en verdraagsaamheid vir 
veelvuldige kulture en tale is veral 
belangrik in hierdie ruimtes. Dit is 
hoekom studentegemeenskappe 
ook verplig word om taal-
implementeringsplanne in te dien 
en verslag te doen oor die nakoming 
daarvan, en beste praktyke.

TAALONDERSTEUNING DEUR 
DIE TAALSENTRUM

Ons wil hê jy moet sukses behaal 
en taal mag nooit ’n hindernis 
wees om dít te kan doen nie. 
Die US se Taalsentrum is daar 
om te verseker dat jy toegang 
ontvang tot ’n verskeidenheid 
taalondersteuningsdienste hier 
op kampus. Hierdie dienste sluit 
lees- en skryfontwikkeling in; 
taaldienste (wat vertaling, tolking en 
redigering insluit); en navorsing oor 
taal en taalgebruik in. Die Sentrum 
bied ook modules in professionele 
kommunikasie, akademiese 
geletterdheid en taalwerwing vir 
Afrikaans, Engels, isiXhosa en Suid-
Afrikaanse Gebaretaal aan.

Besoek die Taalsentrum se webwerf 
by https://bit.ly/3PxvQmj en sien wat 
dit bied om jou op jou akademiese 
reis te kan help.

TAALKLAGTES

Waar die Taalbeleid 2021 nie 
nagekom word nie, kan klagtes by die 
huiskomitee of koshuishoof ingedien 
word. Indien die saak nie op koshuis- 
of pendelstudentegemeenskapsvlak 

opgelos kan word nie, kan klagtes 
na die Direkteur: Sentrum vir 
Studentegemeenskappe, Mnr. 

Pieter Klopper (pwk@sun.ac.za), 
verwys word, of na die Senior 
Direkteur: Studentesake, Dr. 
Kelebogile Choice Makhetha 
(choicemakhetha@sun.ac.za), 
geëskaleer word.

In die akademiese omgewing, kan 
jy klagtes deur jou fakulteit se 
klagteprosedure indien. 

Dit behels dat die klagte óf by 
’n klasverteenwoordiger, óf 
dosent aangemeld, en by die 
departementshoof opgevolg word. 
Waar nodig, kan die Visedekaan of 
Dekaan van die fakulteit ook genader 
word.

Indien die strukture binne 
studentegemeenskappe en fakulteite 
ongeskik is, kan jy jou klagte by die 
US-ombudspersoon indien vir verdere 
ondersoek.

Verwys asseblief na die Taalbeleids-
hersieningswebblad as jy enige vrae 
het oor die 2021 Taalbeleid.

**Die Taalbeleid en die implementering 
daarvan word ingelig deur wat 
redelikerwys uitvoerbaar is. In 
die praktyk beteken dit dat elke 
situasie op sy meriete, en faktore 
soos die aantal studente wat by ’n 
reëling sal baat, oorweeg sal word; 
die taalvaardigheid van personeel 
en studente; en die Universiteit se 
hulpbronne, rooster en plekbeperkings. 
Ander bepalende faktore sluit die 
samestelling van elke klasgroep in wat 
ook van jaar tot jaar, of selfs van een 
semester na ’n ander verander, asook 
onverwagte personeelveranderings.

1

2

3

https://bit.ly/3PxvQmj 
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Hier om jou te help slaag!Hier om jou te help slaag!

Die spanneDie spanne

Die Afdeling Studentesake: 

Die Afdeling Studentesake (ASD) is hier 
om jou te help om sukses te behaal en jou 
op verskeie maniere deur jou studiejare 
te ondersteun, terwyl dit jou help om as 
individu en leier te groei en graduandi-
eienskappe te verwerf. Dr. Kelebogile 
Choice Makhetha is die Senior Direkteur 
van die ASD.

Die drie sentrums word gelei 
deur die onderstaande spanne: 

Die ASD bestaan uit drie sentrums en baie 
eenhede. Hierdie sentrums is die Sentrum vir 
Studentegemeenskappe (SSG), die Sentrum 
vir Studentevoorligting en -ontwikkeling 
(SSVO), en die Sentrum vir Studenteleierskap, 
en Ervaringgerigte Opvoeding en Burgerskap 
(SSLEOB).

Vind ASD op sosiale media:

SENTRUM VIR 
STUDENTE- 
GEMEENSKAPPE 
(SSG)

SENTRUM VIR 
STUDENTE-
LEIERSKAP, 
ERVARING-
GERIGTE 
OPVOEDING EN 
BURGERSKAP 
(SSLEOB)

SENTRUM VIR 
STUDENTE-
VOORLIGTING EN 
-ONTWIKKELING 
(SSVO)

Mnr. Gareth Cornelissen
Adjunkdirekteur: 

SSG

Me. Tonia Overmeyer
Direkteur: 
SSLEOB

Me. Heidi October
Adjunkdirekteur: 

SSLEOB

Mnr. Pieter Kloppers
Direkteur: 

SSG

As deel van ons 
verbintenis om 
aan US-studente 
’n werklik 
transformerende 
studente-ervaring 
te bied, het 
ons die ASD se 
Transformasie-
handves ontwikkel, 
wat ons op 
11 Maart 2022 
bekendgestel het. 
Die Handves is 
deur alle personeel 
onderteken wat 
by die ASD, sy 
sentrums en 
eenhede werk.

Mnr. Charl Davids
Direkteur: 

SSVO

Me. Elmarie Kruger
Waarnemende Direkteur: 

SSVO

https://www.facebook.com/SUStudentAffairs
https://www.instagram.com/sustudentaffairs/
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Inleiding 

Die Afdeling Studentesake (ASD) erken die bevoorregte 
wortels waaruit die Universiteit Stellenbosch (US) ontstaan 
het. Vele gemeenskappe is nadelig geraak deur die 
voorheen gedwonge skeiding en agteruitgang van die 
meerderheid Suid-Afrikaners vanweë faktore soos apartheid, 
kolonialisme, en die gevolglike ongelyke toegang tot die 
onderwys en onderwyshulpbronne. Met verwysing na die 
Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika erken hierdie 
Transformasiehandves (die “Handves”) daarom die belang van 
billikheid, inklusiwiteit, universele toegang, en die geleefde 
ervaring van die personeel én die studente wat die ASD 
bedien. 

’n Sleutelvereiste vir die US se transformasie is die belyning 
van die Universiteit se institusionele kultuur met ’n diverse 
studenteliggaam se behoeftes en die nakoming daarvan. 

Die oogmerke van hierdie Handves is: 

(i) om bewustheid rondom die dekolonisering en 
transformasie in die ASD te kweek; 

(ii) om ’n inklusiewe en ondersteunende kultuur te skep 
wat opsetlike en doelgerigte betrokkenheid tussen 
belanghebbendes uit verskeie omgewings – met 
ander woorde die studente en die personeel, en die 
omliggende gemeenskappe van die Universiteit – 
vergemaklik; 

(iii) om stukrag te verleen aan gekoördineerde institusionele 
pogings om herstel te bewerk en ’n samelewing te 
bou wat die post-apartheid-belanghebbendes in die 
vooruitsig stel; 

(iv) om ons onwrikbare verbintenis tot die bou van ’n kultuur 
van dapperheid en solidariteit te bevorder en te bevestig 
deur transformasiewerk in die ASD te doen. So ’n kultuur 
vier verskille, daag vooroordele uit, en verseker billikheid.

By die ASD wil ons graag ’n allesomvattende, transformerende 
leerervaring vir ons studente en personeel skep, ongeag 
sosio-ekonomiese status, ouderdom, ras, gender, vermoë, 
seksualiteit, huwelikstatus, geloof, etniese of sosiale 
oorsprong, kultuur, nasionaliteit, taal en geboorte. Ons wil 
dit prakties uitvoer deur universele toegang en respek vir ’n 
persoon se veelvuldige en uiteenlopende identiteite en die 
uitdrukkings daarvan. 

Ons verbind ons tot: 

(i) die voorsiening van ’n leertuiste waarin alle persone 
kan floreer en met respek en menslikheid behandel 
word;

(ii) die bevordering van ’n ruimte waarin personeel en 
studente ’n veilige plek het om hulself te wees; en

(iii) die inskerping van ’n gevoel van gedeelde 
medemenslikheid en menswaardigheid.

Leierskap 
Die ontwikkeling van hierdie Handves dien 
as ’n verwysingspunt vir leierskap aan 
die US. Ons personeel- en studenteleiers 
word daarom volgens hierdie beginsels 
verantwoordbaar gehou.

Individue wat in leiersposisies is, behoort 
verteenwoordigend te wees van die 
demografie van die Republiek van Suid-
Afrika. Diversiteit van verteenwoordiging 
in leierskap behoort verder as tradisionele 
identiteite te strek en gemarginaliseerde 
persone – onder meer persone met 
gestremdhede, wat die demografie van die 
Republiek van Suid-Afrika weerspieël – word 
daarby ingesluit.

Ons wil kontinuïteit van leierskap-
vaardighede en denke verseker namate 
studente en personeel by die US aansluit 
of die instelling verlaat.

Personeel
Ons glo dat dit belangrik is om ’n atmosfeer 
te skep waar geen persoon geboelie 
word nie (geestelik, emosioneel, fisies of 
aanlyn). Ons werkplek moet een wees 
waar individue se sterk punte en talente 
voldoende benut word.

Ons onderneem om onbillike diskriminasie 
en teistering uit te roei, en ’n omgewing 
vry van diskriminasie te skep waarin alle 
personeel kan floreer en uitblink.
 

DIE ASD SE 
TRANSFORMASIE- 
HANDVES
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Ons onderneming Ons onderneming

Studente 
Ons bevestig ons voorneme om 
saam ruimtes te skep wat vry is van 
diskriminasie en teistering, waar studente 
en personeel in staat gestel word om te 
floreer en hul potensiaal te verken. Ons 
wil stigmatisering rakende geestelike en 
fisiese gesondheidstatus uitwis.

Ons verbind ons daartoe om nie net 
individualiteit nie maar ook ’n gees 
van samehorigheid as lede van die 
Universiteit Stellenbosch-gemeenskap te 
vier. Ons ontmoedig daarom assimilasie 
(wat diversiteit verswelg) en enige dwang 
om deel te wees van ’n meer dominante 
kultuur in voorkoms, agtergrond, 
finansiële status, taal, verblyf (koshuis- 
of pendelaarstudent), akademiese 

status en enige ander verskil wat 
verdeel eerder as om studente en 
personeel te verenig.

Die kampuskultuur (veral die 
sosiale aspek van die kampuslewe, 
ingesluit die eerstejaars-
verwelkomingskultuur) en die 
studenteleierskapstrukture, 
behoort meer inklusief te wees en 
die diverse studentegemeenskap 
te akkommodeer. Dit kan bereik 
word deur te verseker dat alle 
stemme in die onderskeie ruimtes 
gehoor word wanneer daar op 
aktiwiteite besluit word óf wat die 
verwelkoming van nuwe studente 
betref óf enige ander sosiale 
aktiwiteite wat in die verskillende 
koshuise gehou word, met inbegrip 
van pendelaarstudente.

Ons verbind ons tot 
groter transformerende 
leierskapontwikkeling en 
’n opleidingsproses wat sal 
verseker dat alle materiaal wat 
vir studenteleiersprogramme 
gebruik word, die studente 
toegang sal bied tot ervarings 
en kennis wat anders is as 
dié waarmee hulle bekend 
is, of waarmee hulle dalk die 
gemaklikste is, met ander woorde 
’n totaal nuwe ervaring. 
Dit kan onder meer opleidings- 
en bewusmakingsprogramme 
wees wat toegespits is op 
teengeslagsgebaseerde geweld, 
teenkuberafknouery, en teen 
diskriminasie en teistering 
in enige vorm (ingesluit 
geestesgesondheid).

Navorsing 
Die personeel van die ASD het die geleentheid 
om by navorsing betrokke te raak aangesien dit 
die basis van bewysgebaseerde inisiatiewe en 
programme vorm.

Personeel moet insig toon in die wyse 
verstaan waarop die rol van sowel navorsers as 
navorsingsdeelnemers histories gekonstrueer 
is en gevolglik binne die konteks van die US 
voortgesit word.

Histories was die US aandadig aan verskeie 
praktyke wat nie “goeie navorsingspraktyk” 
weerspieël nie. Ons erken hierdie 
ongeregtighede van die verlede en streef 
daarna om meer reflektief en eties te wees in 
ons navorsingspraktyke.

Etiese oorwegings by navorsingsdeelnemers 
bly deurslaggewend en interne etiese rade 
moet dus geraadpleeg word.
 

Ons onderneem om die verbintenisse wat in hierdie 
Handves gemaak is te handhaaf op ’n wyse wat 
ons belanghebbendes se waardigheid erken en 
hulle respekteer. Ons erken dat hierdie Handves 
iets is om na te streef en dat ons as lede van die 
Afdeling Studentesake vir die verwesenliking van dié 
onderneming verantwoordelik is.

Die natuurlike omgewing 
Ons fokus op volhoubare ontwikkeling en investering, veral 
met verwysing na ’n beleid van disinvestering by die US ten 
opsigte van die ondersteuning van sekere bedrywe wat tot 
omgewingsvernietiging, nasionaal en internasionaal kan 
bydra.

Ons wil ’n natuurlik volhoubare omgewing skep deur 
voedselvolhoubaarheid, die verkleining van ons 
koolstofvoetspoor op enige moontlike manier, en gedrag 
wat in geen opsig skadelik vir die planeet is nie.

Ons wil ons optrede daarop rig om ’n omgewing te verseker 
wat skoon en gesond is vir toekomstige geslagte aan die 
US. Ons wil doelgerig wees wat ons werkwyses betref, en in 
hoe ons op al ons kampusse werk, leef en studeer.

Ko-kurrikulum en opleiding 
Ons wil ’n kurrikulum, ko-kurrikulum en opleiding bevorder wat 
gelykheid, inklusiwiteit, en billikheid aanmoedig; en wat tot die 
bevordering en ontwikkeling van suksesvolle studente en graduandi 
bydra.

’n Meer inklusiewe kurrikulum en ko-kurrikulum kan bereik word deur 
die inkorporasie van onderwerpe rakende sosiale geregtigheid, onder 
meer gender, gestremdheid, en dekolonisasie.

Dit sal aanleiding gee tot die skep van ’n meer inklusiewe leerstelsel 
vir almal, ongeag sosio-ekonomiese status. Verder word standaard 
virtuele en tegnologiese platforms vir leer en onderrig vereis, om 
die bevordering van gelyke toegang vir studente en regverdigheid 
teenoor almal te verseker.

Gemeenskap
Ons glo dit is belangrik 
om te onthou dat ons as 
universiteitsgemeenskap 
ook lede van die 
samelewing is.

Universiteite word beskou 
as potensieel ideologiese 
uitdrukkings van same-
lewings en indien ons 
verandering in hierdie 
ruimte teweeg kan bring, 
kan ’n domino-effek in 
die res van die land volg, 
sodat ons terselfdertyd ’n 
toekoms skep waarop ons 
almal trots kan wees om 
aan vorm te kon gee. As 
veranderingsagente behoort 
ons aktief betrokke te raak 
by aktiwiteite, gesprekke 

en besluite wat dít kan 
bewerkstellig deur ons 
verskillende werklikhede 
te erken, gemeenskaplike 
grond te vind, en saam 
te span vir ’n beter 
gemeenskap nie net vir 
onsself nie, maar ook vir 
diegene wat ná ons kom.

Die US-gemeenskap word 
breedweg omskryf as die 
gemeenskappe waaruit ons 
as studente en personeel 
afkomstig is. Dit omvat 
die leierskap, studente, 
personeel, interns, 
kontrakwerkers, pasiënte, 
en kliënte van die Afdeling 
Studentesake, asook die 
medewerkers van die ASD.
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Die Afdeling Studentesake (ASD) erken die bevoorregte herkoms 
waaruit die Universiteit Stellenbosch (US) ontstaan het. Baie 
gemeenskappe is benadeel deur gedwonge skeiding en die 
uitwissing van die meerderheid Suid-Afrikaners se menseregte 
gebaseer op verskeie faktore, insluitend kolonialisme, apartheid en 
die gevolglike ongelyke toegang tot opvoeding en hulpbronne. Met 
verwysing na die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, Wet 
108 van 1996, erken die ASD Transformasiehandves die belangrikheid 
van billikheid, gelykheid, inklusiwiteit, vryheid, universele toegang en 
die geleefde ervaring van beide die personeel en studente wat ons 
dien, met inagneming van die Universiteit se waardes. 

Die belyning van die institusionele kultuur van die Universiteit met 
die behoeftes van ’n diverse studenteliggaam, is ’n sleutelvereiste vir 
die Universiteit se transformasie. Daarom is ASD-personeel verbind 
daartoe om: 

(i) bewustheid te skep rondom dekolonisasie en transformasie 
binne ASD;

(ii) ’n inklusiewe en ondersteunende kultuur te kweek om 
doelbewuste en doelgerigte interaksie te fasiliteer tussen 
belanghebbendes vanuit verskillende omgewings, naamlik 
studente en personeel, en die omliggende gemeenskappe 
van die Universiteit;

(iii) stukrag te gee aan gekoördineerde institusionele pogings tot 
regstelling en die bou van ’n gemeenskap in die vooruitsig 
gestel deur post-apartheid belanghebbendes;

(iv) ons onwrikbare toewyding tot die bou van ’n kultuur van 
dapperheid en solidariteit te bevorder en te bevestig deur 
transformasiewerk te doen binne die ASD. Hierdie kultuur vier 
verskille, bestry vooroordele en verseker regverdigheid.

Binne ASD streef ons daarna om ’n transformatiewe leer-, leef- en 
werkservaring te skep vir ons studente en personeel; ’n omgewing 
wat inklusief is van elke persoon, ongeag sosio-ekonomiese status, 
ouderdom, ras, geslag, vermoë, seksualiteit, huwelikstatus, geloof, 
entniese of sosiale oorsprong, kultuur, nasionaliteit, taal en herkoms, 
wat universele toegang bewerkstellig, sowel as respek vir veelvuldige 
en verskillende identiteite en die uitdrukkings daarvan. 

Daarom beloof ons om:
(i)	 ’n	leertuiste	te	bied	vir	alle	persone	om	te	floreer	en	met	

respek en menswaardigheid behandel te word; 
(ii) ’n ruimte te kweek waar ons personeel en studente ’n 

veilige ruimte het om hulself te wees; en 
(iii) gedeelde menslikheid en menswaardigheid in te skerp. 

Bogenoemde word bereik deur al die werk wat ons doen, sowel as 
op die maniere waarop ons betrokke raak by studente, kollegas en 
ander personeel, asook eksterne belanghebbendes. 

Ons beloof om die verbintenisse gemaak in die ASD Transformasie-
handves na te kom op ’n wyse wat die waardigheid van alle 
individue en groepe erken en respekteer. Ons erken dat die ASD 
Transformasiehandves ’n strewe is en dat ons, as lede van die 
Afdeling, verantwoordelik is vir die realisering van hierdie belofte. 

ONS BELOFTE AAN 
ONSSELF EN JOU



20

Moenie verbaas wees as jy intense verandering 
ervaar nadat jy die Universiteitsruimte betree het 
nie. Dit is normaal, en jy mag dalk vind dat jy jou 
‘bekende’ houdings, waardes en gedragspatrone 
aanpas en nuwes ontwikkel.

Die kampus word georganiseer in wat ons noem 
luister-, leer- en leefgemeenskappe (LLL). Al die 
klusters, koshuise, pendelstudentegemeenskappe 
(jy sal dalk nog hoor hoe daar na die vorige naam 
verwys word as Privaat Studente-Organisasies, 
oftewel PSO’s), mentorgroepe, tutorgroepe en die 
luister-, leer- en leefhuise vir senior studente, vorm 
deel van die LLL.

Die doel van die LLL is om jou buite-
klas-ervaring met jou binne-klas-
ervaring te integreer om akademiese 
sukses en ’n afgeronde opvoeding te 
verseker.

Jou hoofrede om op universiteit te wees is om te 
studeer, maak dus seker dat jy noukeurig en tydig 
by die administratiewe en akademiese vereistes 
van jou fakulteit hou sodat jy op die heel eerste 
dag van klas gereed is vir die akademiese deel van 
jou leerreis. Jy sal ook vaardighede moet aanleer 
om jou nuutgevonde vryheid te hanteer en te leer 
wanneer en hoe om nee te sê, asook om namens 
jouself te onderhandel.

Sentrum vir Studente 
Gemeenskappe 
Soos genoem, bestaan die ASD uit drie 
sentrums en ’n aantal eenhede. Een 
van daardie sentrums is die Sentrum vir 
Studentegemeenskappe (SSG).

Die SSG is daarvoor verantwoordelik om 
jou ’n holistiese leef- en leerervaring te 
bied deur op die sosiale dimensie van die 
gemeenskapslewe te fokus en dit in te 
span om jou akademies te ondersteun.

Die sentrum is ook verantwoordelik 
vir die implementering van die ko-
kurrikulêre program in koshuise, 
pendelstudentegemeenskappe 
en klusters met die doel om 
waardegedrewe omgewings te 
skep wat gekenmerk word deur 
gasvryheid, vriendelikheid en 
waardigheid. Dit is ’n deurlopende 
doelwit waartoe ons verbind is.

SSGSSG

WAT OM TE 
VERWAG TYDENS
VERWELKOMING

Vra jouself dié vrae 
om jou studie-doelwitte 
te bereik:
o Hoe bevorder wat ek doen my reis na 

suksesvolle studies (leerreis)?

o Stel dit my as nuwelingstudent bekend aan 
positiewe sosiale verhoudings/groepe?

o Dra dit by tot emosionele stabiliteit en 
emosionele ontwikkeling?

o Help dit my om by gesonde luister-, leef- 
en leergemeenskappe aan te sluit en 
moedig dit my aan om beide onafhanklik en 
interafhanklik deel te neem?

o Skep dit ’n ontspanne, veilige en 
konstruktiewe luister-, leef- en leerruimte, 
waar ek duidelikheid kan kry oor die aard, 
inhoud, keuse en vorm van my leerreis?
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MentorsMentors
WAT IS ’N 
KLUSTER?
Klusters speel ’n beduidende 
rol in die integrasie en 
ondersteuning van nuwe 
studente op kampus en 
verseker dat studente die 
Universiteit as ’n omgee- 
en koesterende plek 
ervaar deur studente in 
koshuis- en pendelstudente-
gemeenskappe met die 
groter studentegemeenskap 
te verbind. Hulle help ook 
met die integrasie van die 
Universiteitservarings van 
koshuisstudente en studente in 
privaat akkommodasie.

Klusters word ook gebruik as 
’n manier om die Universiteit 
te organiseer. Fakulteite is 
byvoorbeeld geneig om 
klusters te gebruik as ’n 
basis waarop vaktutorgroepe 
gevorm word. Die koshuise en 
pendelstudentegemeenskappe 
behoort aan een van sewe 
klusters op die Stellenbosch-
kampus, terwyl Tygerberg-
studente deel vorm van een 
kluster.
 

By die Universiteit 
maak ons ook gebruik 
van mentors of senior 
studente wat in koshuis- 
en pendelstudente-
gemeenskappe 
aangestel is om jou 
te help om jou weg 
op kampus te vind, 
algemene hulp te 
bied oor enige vrae 
wat jy mag hê oor 
die universiteitslewe, 
asook psigososiale 
ondersteuning aan jou 
te bied. 

Alle geregistreerde studente 
by die Universiteit ontvang 
byvoorbeeld ’n studentekaart 
wat jou nie net as ’n student 
identifiseer nie, maar jou toegang 
gee tot die geboue waartoe 
jy toegang moet hê deur 
toegangsbeheerde deure. 

As deel van hul pligte sal die 
mentors jou na die korrekte 
kantoor neem om jou 
studentekaart te kry. 

Hulle is hier om 
jou aanpassing tot 
universiteitslewe makliker 
te help maak.

ALLE NUWELINGE word ’n mentor toegewys. 
Deur die mentor het die nuwe studente die geleentheid om deel te 
neem aan die welstandsprogram van die Universiteit. Deur hierdie 
program poog ons om die welstand van ons studente deur die jaar 
te verseker.

Wanneer jy by jou koshuis of pendelgemeenskap aankom, moet 
’n mentor aan jou toegeken word. Indien ’n mentor nie aan jou 
toegeken is nie, of jy enige navrae het, moet jy dadelik uitreik na 
Kliëntedienste by 021 808 9111 of info@sun.ac.za.

Hier is die US se klusters. Aan watter een behoort jy?

Capri, Equité, Erica, 
Helderberg, Huis Neethling, 

Nemesia en Serruria

Aurora, Dagbreek, 
Huis ten Bosch, Lydia, 

Majuba en Minerva

Heemstede, Metanoia, 
Nerina, Pieke en 

Venustia

Monica, Harmonie, 
Oude Molen, Wilgenhof 

en Silene 

Huis Francie van Zijl, Hippokrates, 
Meerhoff,	Nkosi	Johnson,	Osler,	

Ubuntu en eNkanyini

Aristea, Eendrag, 
Helshoogte, Irene, Sonop 

en Vesta

Goldfields,	Huis	Visser,	Huis	
Marais, Simonsberg, ISA, 
Olympus en Academia

Concordia, Huis de Villiers, 
Huis Macdonald, Lobelia, 

Huis Russel Botman en The Village
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Pendelstudentegemeenskappe
Een van die Universiteit Stellenbosch 
se sleutelfokusareas vir studente-
ontwikkeling is die ko-kurrikulêre 
en die buite-klas-ervaring. 
Pendelstudentegemeenskappe 
(voorheen bekend as PSO's) vervul 
hierdie funksie en bied jou die 
geleentheid om 'n multivlakkige 
studente-ervaring te hê.

Pendelstudentegemeenskappe 
verskaf NIE verblyf aan studente 
nie, maar jy sal toegang hê tot sekere 
koshuise waar jy met studente wat in 
koshuise woon, kan meng, deur jou 
studentekaart te gebruik om maaltye 
by ’n oop koshuis-eetsaal in ’n bepaalde 
kluster te bespreek. 

Alle studente, ongeag of hulle van 
universiteitskoshuisverblyf gebruik maak, is 
outomaties lede van ’n studentegemeenskap. 
Ongeveer 76% van die US se studente is 
pendelstudente, met sommige wat van die 
huis af reis en ander wat in privaat verblyf 
in en om Stellenbosch bly. Jy sal dus in ’n 
gemeenskap ingedeel word waardeur jy die 
geleentheid sal hê om sosiaal en akademies 
suksesvol met die Universiteitsgemeenskap 
op kampus te kan integreer.

Soos die geval in koshuise is, sal ’n mentor ook in jou 
gemeenskap aan jou toegewys word. Dié mentor sal jou 
met verskeie prosesse bystaan, soos hoe om ’n ete in ’n 
koshuis-eetsaal te bespreek. 

Vergewis ook jouself 
oor die verpligte 
pendelstudente-
gemeenskapfooie wat 
jaarliks in die Universiteit 
Stellenbosch se 
Studentegelde-boekie 
gepubliseer word.

Daar is 10 
pendelstudente-
gemeenskappe op 
die Stellenbosch-
kampus en een 
op die Tygerberg-
kampus. 

Nuwe studente word by ’n 
gemeenskap ingedeel in 
ooreenstemming met die Universiteit 
se plasingsbeleid. Studente word 
per e-pos in kennis gestel van 
hul gemeenskapstoewysing, en 
sal ook inligting ontvang oor hul 
pendelstudentegemeenskap se 
verwelkomingsprogram, sowel as hul 
gemeenskap se ontmoetingspunte 
tydens die verwelkoming.

Die gemeenskappe word 
gesamentlik bestuur deur 
die Pendelstudentekantoor 
binne die Sentrum vir 
Studentegemeenskappe in 
die Afdeling Studentesake. Studente word nie toegelaat om van 

gemeenskappe te verander nie, so 
jy sal bly in die gemeenskap wat aan 
jou toegewys is vir die duur van jou 
universiteitsreis. Die gemeenskap 
wat aan jou toegewys is, bepaal ook 
die kluster waaraan jy sal behoort. 
Sou jy geen kennisgewing oor jou 
gemeenskapstoewysing ontvang nie, 
kontak asseblief Kliëntedienste by 021 
808 9111 of info@sun.ac.za. 

1

3

4

5

!



23

PENDELSTUDENT-
VERVOERDIENS 
TYDENS 
VERWELKOMING
Sodra jy by ’n pendelstudentegemeenskap 
ingedeel word (voorheen bekend as Privaat 
Studente-Organisasies of PSO’s), wil ons jou 
graag aanmoedig om deel te neem aan die 
verwelkomingsprogram van jou spesifieke 
gemeenskap.

Aangesien die programme saans eindig is ’n 
gratis vervoerdiens vir alle pendelstudente 
beskikbaar om te verseker dat hulle veilig 
by die huis kom. Die vervoerdiens vertrek 
om 19:15 en 21:15 vanaf die PSO-hub by 
Bosmanstraat 11 in Stellenbosch, en sal 
studente veilig by hul huise in Stellenbosch 
en spesifiek aangeduide aflaaipunte in 
omliggende gebiede kry.

Die aflaaipunte waarheen studente geneem sal 
word: 

• SAPD-kantore: Bellville, Kuilsrivier, 
Athlone, Mitchells Plain, Paarl, Somerset-
Wes en Kayamandi

• De Zalze-gholflandgoed (hek), 
Stellenbosch

• Paradyskloof, (Engen-vulstasie), 
Stellenbosch

• Sonnebloemweg (Brent Oil-vulstasie) in 
Idasvallei, Stellenbosch

• Welgevonden-landgoed (hek), 
Stellenbosch

• Langstraat 87 (Engen-vulstasie) in 
Cloetesville, Stellenbosch

• Sentrale Stellenbosch-gebied, 
Stellenbosch

STELLENBOSCH-GEBASEERDE 
PENDELSTUDENTEGEMEENSKAPPE
Ons Stellenbosch-gebaseerde 
pendelstudentegemeenskappe is Aristea, 
Aurora, Capri, Equité, Olympus, Oude 
Molen, Pieke, Silene, Venustia en Vesta.

TYGERBERG-GEBASEERDE 
PENDELSTUDENTEGEMEENSKAP
Osler is ons Tygerberg-gebaseerde 
pendelstudentegemeenskap.

Dit is baie belangrik om vir die 
pendeldiens te registreer deur 
met ’n Huiskomiteelid in jou 
pendelstudentegemeenskap te 
praat. Dit is om te verseker dat ons 
bewus is van die aantal studente wat 
elke dag vervoer benodig.

NEEM KENNIS:

!

DISSIPLINÊRE KODE VIR 
STUDENTE

Met die ondertekening van die US-
aansoekvorm onderneem studente 
om hulself te vergewis van al die 
reëls, regulasies, beleide, voorskrifte 
en die Dissiplinêre Kode vir Studente 
(sien https://bit.ly/3BEp1cT). Indien ’n 
student van die oortreding van enige 
hiervan aangekla word, kan hy of sy 
nie onkunde as verweer pleit nie. 

Die Dissiplinêre Kode vir studente 
bepaal dat ’n individu skuldig is 
aan wangedrag wanneer hy/sy 
onder andere ’n ander persoon 
se fundamentele regte, soos 
uiteengesit in die Handves van Regte, 
Hoofstuk 2 van die Grondwet, 1996, 
onregmatig skend of in konflik optree. 
met enige ander Suid-Afrikaanse 
wette of US-reëls, regulasies of 
voorskrifte. Dit sluit in haatspraak, 
seksuele teistering, viktimisasie, 
geweld of aanhitsing, onaanvaarbare 
of onbehoorlike gedrag, die 
vernedering van medestudente of 
personeel, en aanranding. Gebruik 
dus jou eie goeie oordeel en tree 
verantwoordelik op, veral wanneer jy 
sosiale media gebruik.

Vergewis jouself asseblief van die 
kennisgewing rakende die gebruik 
van sosiale media. Alhoewel 
wetgewing, beleide, riglyne en kodes 
nodig is om orde in die samelewing 
te verseker, streef die US daarna om 
’n verwelkomende kampuskultuur 
deur gedeelde waardes te skep.

HOE OM KWESSIES OF 
KLAGTES AAN TE MELD

Studente word aangemoedig om 
die verskeie interne prosesse en 
stelsels te gebruik om kwessies, 
klagtes of griewe aan te meld. Die 
Akademiese Sakeraad (AAK), ’n 
liggaam van die Studenteraad, het 
studenteverteenwoordigers in elke 
fakulteit, en in die sosiale konteks 
het die klusters en studentekoshuise 
studenteleiers wat studente kan 
ondersteun. Studente kan ook die 
Afdeling Studentesake nader by 
studentaffairs@sun.ac.za.

Indien ’n saak nie bevredigend deur 
interne prosesse of stelsels opgelos 

word nie, kan studente die volgende 
verslagdoeningsmeganismes gebruik:

Die US het ’n onafhanklike 
ombudspersoon wat die probleme 
en klagtes van studente, ouers of 
personeel ondersoek wanneer dit nie 
bevredigend deur universiteitstrukture 
opgelos kan word nie, of waar 
bestaande strukture ontbreek. 

E-pos: ombud@sun.ac.za
Telefoonnommers: 082 807 2994 of 
021 883 9128
Kantooradres: Ryneveldstraat 34, 
Ryneveld Plaza, Stellenbosch
Vir afsprake: E-pos Grace Bruintjies 
by graceb@sun.ac.za

Etiek-hulplyn

Die US is reeds vir ’n aantal jare 
ingeteken by ’n onafhanklike 
etiek-verslagdoeningsdiens vir 
die anonieme aanmelding van 
ongerymdhede. Hierdie diens word 
onafhanklik deur Deloitte bestuur.

Telefoon: 0800 204 549
Faks: 0800 007 788
E-pos: sun@ethics-line.com
Webwerf: https://www.tip-offs.com/
 

Gelykheidseenheid

Voorvalle van onbillike diskriminasie, 
viktimisasie, seksuele teistering en 
ander vorme van teistering kan by 
die Gelykheidseenheid aangemeld 
word by deur middel van sy aanlyn 
verslagdoeningsplatform (skandeer 
hieronder) of by unfair@sun.ac.za. 

         Gelykheids-
eenheid se verslag-
doeningsplatform

         Ons beleid 
oor onbillike 
diskriminasie en 
teistering

          Ons jaarverslae, 
beleide en hulpbronne 
met betrekking tot 
gelykheid en seksuele 
teistering

! STUDENTE,  
NEEM KENNIS!

           Skandeer 
hier vir die 
Tygerberg-
kampuskaart

          Skandeer vir die 
Stellenbosch-kampus 
se interaktiewe 
aanlyn kaart

https://bit.ly/3BEp1cT
https://www.tip-offs.com/ 
https://www.tip-offs.com/  
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VERSEKERING: STUDENTE EN HUL EIENDOM
’n Veilige kampus vir almal’n Veilige kampus vir almal

Hierdie woorde gee uitdrukking aan ’n 
kern-aspirasie van die US. 

Nie net voer ons ’n deurlopende veldtog om 
personeel, studente en besoekers bewus 
te maak van potensiële risiko’s wat hul 
veiligheid en/of gesondheid kan bedreig nie, 
maar waar nodig word van Risikobestuur en 
Kampussekuriteit gebruik gemaak, asook die 
Suid-Afrikaanse Polisiediens, om voortdurend 
sekerheidsmaatreëls op ons kampusse af te 
dwing en te monitor.

Studente neem deel aan akademiese uitstappies, 
laboratorium-eksperimente, sport en ander 
vrywillige aktiwiteite waar hulle aan risiko’s 
blootgestel kan word. Die Universiteit tref dus alle 
redelike maatreëls om studente en hul eiendom 

te beskerm wanneer hulle aan 
hierdie aktiwiteite en hul daaglikse 
kampuslewe deelneem.

Dit is egter onmoontlik om alle 
risiko’s uit te skakel. Aangesien dit 
nie vir die Universiteit moontlik is 
om studente en hul eiendom teen 
alle risiko’s te beskerm nie, moet 
studente daarop let dat hulle op eie 
risiko aan alle Universiteitsverwante 
aktiwiteite deelneem.

Die Universiteit het versekerings-
dekking teen beserings wat jy 
mag opdoen terwyl jy betrokke is 
by aktiwiteite wat met jou studies 
verband hou. Hierdie dekking 

sluit in aktiwiteite op kampus, in ons 
laboratoriums en op veld-uitstappies. 
Indien jy ’n eis het, moet jy die 
Universiteit onmiddellik in kennis stel. 

Jy moet ook die versekeringseis-
vorm so gou moontlik voltooi. Die 
Universiteit is nie aanspreeklik vir enige 
eise wat nie deur hierdie versekering 
gedek word nie.

Ons wil dus jou aandag daarop 
vestig dat jy verantwoordelik 
is vir jou eie versekering en ons 
beveel dus aan dat jy voldoende 
omvattende versekering vir jou 
persoonlike besittings uitneem.

!

die gebruik van

Die Universiteit Stellenbosch 
(US) erken die belangrikheid van 
die internet en sosiale media 
in die vorming van openbare 
denke oor ons Universiteit en ons 
dienste, studente, personeel en 
belanghebbendes. 

Ons erken ook die belangrikheid daarvan 
dat ons studente en personeel betrokke 
raak by en help om gesprek te stimuleer 
deur interaksie in sosiale media. Studente 
en personeel word aangemoedig 
om aanlyn interaksie te hê oor US-
aangeleenthede en ontwikkelings in hoër 
onderwys.

Dit is egter belangrik om te verstaan 
dat die gebruik van sosiale media as 
kommunikasiekanaal onderhewig is aan 
bestaande US-beleide en -prosedures, 
spesifiek die:

o Dissiplinêre Kode vir Studente van 
die Universiteit Stellenbosch (van 
toepassing op studente): 

Bewerings van aanlyn 
wangedrag, teistering en 
viktimisasie word net so 
ernstig as soortgelyke 
optrede deur tradisionele 
verbale en skriftelike 
kommunikasie beskou. ’n 
Gegriefde party kan sulke 
gedrag (bv. wangedrag, 
teistering of viktimisasie 
deur enige van die 
sosiale media-kanale) by 
die Gelykheidseenheid 
aanmeld, wat sake na 
Studentedissipline (vir 
studente) of Menslike 
Hulpbronne (vir personeel) 
kan verwys soos nodig.

Indien jy teistering of 
viktimisasie ervaar, kan jy die 
Gelykheidseenheid kontak by 
unfair@sun.ac.za, by 
021 808 3136, of hulle by hul 
kantoor by Victoriastraat 39 in 
Stellenbosch besoek.

 https://bit.ly/3BEp1cT
o Beleid oor Onbillike 

Diskriminasie en 
Teistering (van 
toepassing op personeel 
en studente): 

 https://bit.ly/3Yr3ttM
o Elektroniese 

Kommunikasiebeleid 
(van toepassing op 
personeel en studente): 
https://bit.ly/3WpO6Af

Studente en personeel 
is verantwoordelik vir hul 
eie nakoming van hierdie 
beleide en jy moet dus tyd 
neem om dit te lees en 
te verstaan. Wangedrag, 
teistering en viktimisasie 
wat aanlyn uitgevoer word, 
word in hierdie beleide 
aangespreek. Enige vorm 
van aanlyn afknouery, 
verbale mishandeling, laster, 
laster en/of naamskending, 
onder meer, val in dieselfde 
kategorie as aangesig-tot-
aangesig-kommunikasie en 
geskrewe kommunikasie.

https://bit.ly/3BEp1cT
http://bit.ly/3W3dr2S 
https://bit.ly/3Yr3ttM
http://bit.ly/3hy2x6w 
https://bit.ly/3WpO6Af
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BELANGRIK OM TE WEET: 
As enigiets nie duidelik 
is nie of jy nog inligting 
benodig wat jy nie in hierdie 
boekie kan kry nie, besoek 
asseblief ons toegewyde 
verwelkomingswebblad om 
te vind wat jy nodig het.

Sentrum vir Studenteleierskap, 
Ervaringgerigte Opvoeding en 
Burgerskap

Die doel van die Sentrum vir Studenteleierskap, 
Ervaringgerigte Opvoeding en Burgerskap 
(SSLEOB) is om te verseker dat die Universiteit 
Stellenbosch (US) omvattende en samehangende 
leierskapervarings aan studente verskaf deur die 
ontwikkeling van graduandi-eienskappe. 

Die SSLEOB bestaan uit die volgende portefeuljes:

FREDERIK VAN ZYL 
SLABBERT-INSTITUUT 
VIR STUDENTELEIER-
SKAPONTWIKKELING 
(FVZSI)
Die Frederik van Zyl Slabbert Instituut (FVZS) 
se leierskapaanbiedinge – van semester-
kortkursusse, tot meesterklasse en die 
jaarlikse Leierskapberaad vir Aspirant-leiers, 
word aangebied deur die lens van demokrasie, 
menseregte en sosiale geregtigheid, ter ere 
aan ’n groot Suid-Afrikaanse denkleier. Dié 
leierskapaanbiedinge word almal erken op die 
akademiese transkripsie na ’n geïntegreerde 
kritiese betrokkenheidsportefeulje, en sal jou 
bemagtig om die rol van ’n aktiewe burger 
binne die breër globale konteks op te neem.

SSLEOBSSLEOB

AANLYN 
PROGRAMMERING
Die SSLEOB se aanlyn programmeringspan 
adviseer die ko-kurrikulum- en studente-
bestuurspanne oor ervaringsleer- en 
leierskapontwikkelingsprogramme, sowel 
as kortkursusse wat deur die FVZS-instituut 
aangebied word. 

Sodoende word toegang deur aanlyn platforms 
verbeter, moontlik gemaak en uitgebrei. Dit 
fasiliteer ook transformerende studente-
ervarings oor die instelling, die vasteland en 
die wêreld heen. Die span verskaf ook aanlyn 
advies en ondersteuning aan ander eenhede 
binne die Afdeling Studentesake, sowel as aanlyn 
projekte vir die Afdeling self, soos die aanlyn 
Aanboordprogram vir voornemende studente. 

KO-KURRIKULUMKANTOOR

Indien jy oor ervaringsleer vir sosiale geregtigheid 
wil leer, besoek dan die Ko-kurrikulumkantoor 
en teken in vir sy Shared Humanity: Lessons in 
Critical Thinking-kursus.

Hierdie kantoor is ook verantwoordelik 
daarvoor om te verseker dat jy erkenning 
kry vir ko-kurrikulêre aktiwiteite op jou 
akademiese transkripsie, en dit voorsien 
opleiding in die beginsels van die ontwerp vir 
transformatiewe ervaringsleer. Dit stel ook die 
Ervaringsopvoedingprospektus saam 
(https://bit.ly/3W0idhV) – wat jy kan deurgaan 
om ’n beter idee te kry van alles wat dié kantoor 
aanbied. Deur samewerkende vennootskappe, 
navorsing, monitering en evaluering verseker 
die kantoor dat sy werk in lyn is met die US se 
Visie 2040.
 

https://bit.ly/3W0idhV
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Jy kan die Studentebestuur-
kantoor by Bosmanstraat 9, 
Stellenbosch, besoek; of stuur 
e-pos aan csleec@sun.ac.za, 
of skakel 021 808 9798.

STUDENTE-STUDENTE-

Studenteraad 

SRSR

Studentebestuur aan die Universiteit Stellenbosch (US) 
bevorder etiese studentebestuursbeginsels regdeur ons 
studente-bestuurstrukture. Dit is veral belangrik in die lig 
van bestuursuitdagings in Suid-Afrika, Afrika en regoor 
die wêreld.

Gelei deur die US se ko-kurrikulum-bevoegdheids-
raamwerk en graduandi-eienskappe, kry Matie-
studenteleiers leierskapontwikkelingsgeleenthede wat 
hulle bemagtig om oplossings te formuleer vir sommige 
van die kompleksiteite en uitdagings wat studenteleiers 
vandag in die gesig staar.

BESTUUR

Gedurende die verwelkomings- en registrasietydperk 
staan die SR-span studente op die volgende maniere by:

o Hulle fasiliteer en verskaf vervoer vir nuwelinge na ons 
kampusse waar benodig.

o Die SR help studente met verskeie probleme wat hulle tydens 
registrasie in die gesig staar deur toeganklik te wees op kampus 
en in ons kantoor. Dit sluit hulp in tydens registrasie.

o Met die samewerking van die Akademiese Sake-Raad staan 
hulle studente wat akademies uitgesluit is by met appèlle vir 
hertoelating.

o Hulle ondersteun studente wat nie die aanvanklike registrasie-
fooi kan betaal nie of wat studieskuld het, sodat hulle aan die 
begin van die jaar deur die #Access4All-inisiatief kan registreer.

o Met behulp van verenigings help hulle studente wat nie in 
koshuise geplaas is nie en wat sukkel om verblyf te kry, met 
tydelike verblyf gedurende die verwelkomingstydperk, deur die 
Right2Learn- en Sizofunda Ngenkani inisiatief.

Die span vir 2022/2023 is opgewonde om al die nuwelinge tydens
die verwelkoming te ontmoet.

Kontak die SR met enige bekommernisse of probleme:

E-pos:   sr@sun.ac.za
Telefoon:  021 808 2757
Kantoor:  Derde Vloer, Neelsie-studentesentrum
Instagram:  @stellenbosch_src
Twitter:  @stelliesSRC

Die Studenteraad (SR) is die hoogste 
studenteverteenwoordigende en 
besluitnemende liggaam aan die 
Universiteit Stellenbosch (US) 
en val onder die Universiteitsraad. 

Die kernfunksies van die SR is om 
in die beste belang van studente 
op te tree, en om studente se regte 
aktief te bevorder. 

Die SR fokus daarop om ’n progressiewe 
en florerende gemeenskap te skep met 
studentesukses as kern. Dit verseker dat 
alle studente goed ingelig en ondersteun 
word regdeur die verwelkomingsprogram,  
en hul studiejare. Die SR staan ook 
studente by wat akademies uitgesluit is en 
diegene wat gedurende Januarie op hul 
appèluitslag wag. 

Jy is welkom om die SR-kantoor te besoek 
vir enige ondersteuning gedurende 
hierdie tydperk, en ook later in jou 
studieloopbaan, om te verseker dat jou 
akademiese sukses en welstand beskerm 
word. Die SR ondersteun ook alle studente 
wat nie die aanvanklike koshuisgelde aan 
die begin van die akademiese jaar kan 
betaal nie, of wat historiese skuld het en 
nie kan bekostig om vir die akademiese 
jaar te registreer nie. Boonop ondersteun 
die SR studente wat nie in koshuise 
geplaas is nie en sukkel om verblyf te 
vind, deur tydelike verblyf gedurende 
die verwelkomingstydperk aan hulle te 
verskaf. Indien jy enige navrae het, kan jy 
die SR e-pos by sr@sun.ac.za.

https://www.instagram.com/stellenbosch_src/?hl=en
https://twitter.com/StelliesSRC
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Die Verenigingsraad is ’n studente-gedrewe 
organisasie wat alle geregistreerde en 
nuwe verenigings op die Stellenbosch-
kampus verteenwoordig. Die Verenigings-
raad verskaf talle geleenthede vir studente 
om op aspekte van hul persoonlike 
ontwikkeling te fokus, soos leierskap-
ervaring, spanwerk, of om hul eie 
belangstellings te bevorder, soos navorsing 
of gemeenskapsontwikkeling. Kontak Kim 
Stoffels by kimstoffels@sun.ac.za indien jy 
enige navrae het.

DIE VERENIGINGS-
RAAD 

Akademiese 
Sake-Raad (ASR) 
Die Akademiese Sake-Raad (ASR) se primêre 
verantwoordelikheid is om die regte van 
studente (soos vervat in Hoofstuk 2 van die 
Studentegrondwet) op gehalte-onderwys, 
akademiese ondersteuning en deursigtige 
en regverdigbare assesseringsprosedures 
aktief te bevorder. In ’n neutedop beteken 
dit dat hulle jou akademiese belange en 
ontwikkeling as student verteenwoordig en 
beskerm.

Dit sluit in om jou by te staan met akademiese 
klagtes, Taalbeleid-griewe, die Higher 
Education Management Information 
System (HEMIS), toets- of roosterbotsings, 
plagiaatkwessies, probleme met dosente, 
mentors, tutors of tut-klasse, en ko-
kurrikulêre ontwikkeling. 

Praat gerus met die ASR-span 
indien jy enige probleme ervaar 
wat jou akademiese leer betref. 

Jou fakulteitstudentekomitee en ASR-leiers 
sal die akademiese belange van alle studente 
beskerm en bevorder deur ’n transformerende 
leer- en onderrigervaring te bevorder, wat 
akademiese sukses moontlik maak, asook 
die ontwikkeling van graduandi-eienskappe, 
met die doel om ’n florerende akademiese 
omgewing te skep wat studenteretensie 
fasiliteer.

Jy kan hulle direk kontak deur e-pos aan die 
Voorsitter, Emma Bowers Swart, te stuur by 
swartemma@sun.ac.za.

!

PRIM-
Die	Prim-komitee	(PK)	is	’n	SR-ex-officio-studente-
liggaam wat dien as ’n sentrale liggaam vir alle 
huiskomitees, en is saamgestel uit die Primarii (of Prims 
- basies soos die voorsitters van ’n komitee) van die 42 
studentegemeenskappe op kampus; wat koshuise en 
pendelstudentegemeenskappe insluit. Hierdie komitee 
funksioneer as ’n leierskapsamewerkingskomitee waar 
Prims uit die verskillende gemeenskappe gebeure en 
onderwerpe bespreek wat relevant is tot die koshuise en 
pendelstudentegemeenskappe.

Jy word verteenwoordig op die PK deur die Prim in jou 
studentegemeenskap, so maak seker dat jy enige vrae, 
kwessies en bekommernisse wat jy mag hê, na die 
leierskap binne die koshuis of pendelstudentegemeenskap 
waarvan jy deel is, neem. Indien daar iets is wat jou 
gemeenskapsleierskap nie kan oplos nie, is jy welkom om 
die PK-voorsitter, Margra Wevell, by marge@sun.ac.za, of die 
PK-ondervoorsitter, Rudi Claassen, by rkclaassen@sun.ac.za 
te kontak.

Die Militêre Studenteraad (Saldanha-kampus) 
is ’n SR-ex-officio-liggaam wat bestaan uit 
studente wat uit verskillende jaargroepe deur 
die studenteliggaam verkies is. Hierdie raad is 
verkies om ’n omgewing te skep wat bevorderlik 
is vir leer en die studente die beste ondersteun 
om suksesvol te wees in hul akademie, sowel 
as die ontwikkeling van professionele militêre 
standaarde. Kontak Tshepo Modise by 
25801783@sun.ac.za met navrae.

MILITÊRE 
STUDENTERAAD 

KOMITEE
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STUDENTEHOF 
Die Studentehof is ’n geregtelike studenteliggaam wat 
verantwoordelik is vir die oplossing van studentedispute, 
intersamelewingsgeskille en grondwetlike SR-aangeleenthede. 
Vir meer inligting kan jy e-pos stuur aan studentehof@sun.ac.za.

Die Studenteparlement bestaan uit die Studente-Imbizo en die 
Studentevergadering. Dit is ’n toesighoudende studenteliggaam 
wat poog om grondwetlike demokrasie binne studenteleierskap 
te versterk deur aktief aanspreeklikheid, deursigtigheid en 
raadplegende bestuur binne die US studentegemeenskap te 
bevorder. Jy kan kontak maak met die liggaam per e-pos aan 
studpar@sun.ac.za.

Die Senior Prim-komitee 
is	’n	SR-ex-officio-
studenteliggaam wat as ’n 
sentrale liggaam dien vir 
senior-koshuise. Jy kan met 
Sabrina Ditsela skakel by 
sabrinaditsela@sun.ac.za vir 
meer inligting.

Die Verkiesingsameroeper 
is ’n onafhanklike 
studenteliggaam wat in die 
Studentegrondwet verskans 
is en fasiliteer die uitvoer van 
vry en regverdige verkiesings. 
Vir meer inligting, kontak 
srcelection@sun.ac.za. 

DIE 
MATIE
DIE 
MATIE

STUDENTE- 
PARLEMENT

Senior Prim- 
komitee VERKIESING- 

SAMEROEPER 

Die Matie is die onafhanklike, 
studentbeheerde koerant vir 
die Universiteit Stellenbosch-
gemeenskap sedert 1941. 

Dit word elke tweede Woensdag van 
die akademiese termyn gepubliseer. 
Die redaksionele inhoud sluit ’n nuus-, 
studentelewe-, aktuele sake-, kuns-, 
vermaak-, en sportafdeling in. 

Die Matie se hoofredaksie funksioneer 
soos enige professionele en bedryfs-
gestandaardiseerde nuusredaksie 
sou, en die span is daarom ook 
gebonde aan die Perskode van Suid-
Afrika. Die koerant is verbind tot die 
studente- en personeelgemeenskap 
van die US sowel as eerlike, 
regverdige en onafhanklike 
joernalistiek. 

Jy kan kontak maak met die 
hoofredakteur vir 2022/2023, 
Aurelia Mouton, by 073 880 2866 en 
21801886@sun.ac.za.
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Tygerberg-
Studenteraad (TSR) 

Die Tygerberg-
Verenigingsraad (TVR) 
is ’n studentegedrewe 
organisasie wat alle 
geregistreerde verenigings 
verteenwoordig. Hulle kan 
gekontak word by 
tscchair@sun.ac.za.

Die Tygerbergse Prim-komitee 
(TPK) funksioneer parallel met 
die Stellenbosse Prim-komitee. 

Dit bestaan uit al die Prims van die 
studentegemeenskappe op die 
Tygerberg-kampus, sowel as die TPK-
voorsitter, en ’n Sekretaris. Die rol van 
die TPK is om samewerking tussen 
verskillende studenteliggame aan te 
moedig, gemeenskaplike uitdagings 
te identifiseer, en gesamentlik 
oplossings te vind. Een van die punte 
binne die visie van die PK-grondwet 
is om voortdurend die behoeftes van 
studente in ag te neem. 

Soos die Stellenbosch-kampusgebaseerde ASR, bestaan die Tygerberg 
Akademiese Sake-Raad (TASR) by die Tygerberg-kampus uit verkose 
klasverteenwoordigers van al ses Gesondheidswetenskappe-graadprogramme. 

Die TASR verteenwoordig die akademiese belange van die Tygerberg-
Studente-unie in die betrokke fakulteit se strukture en komitees. Die komitee 
bestaan uit ’n uitvoerende komitee (wat die Voorsitter, Ondervoorsitter en 
Studenteprogramkoördineerders insluit), ’n komitee van klasverteenwoordigers, 
en vyf ex-officio-lede. Die Voorsitter en Ondervoorsitter is op die ASR by die 
Stellenbosch-kampus, en die Voorsitter dien ook op die Tygerberg-Studenteraad 
(TSR) op die Tygerberg-kampus. Jou akademiese belange word verteenwoordig 
deur jou verkose klasverteenwoordiger, wat op die TASR sit. Indien jy enige 
akademies-verwante navrae het, is jy welkom om die Voorsitter, Jess Davies, te 
kontak by tabrchair@sun.ac.za, of 20688016@sun.ac.za.

Tygerberg- 
Verenigings-
raad (TVR) 

Jy sal die volgende 
Studentebestuur-
strukture by die 
Tygerberg-kampus 
vind:

Die Tygerberg-Studenteraad (TSR) is die hoogste vorm van 
verteenwoordiging en bestuur vir die studenteliggaam by die Fakulteit 
Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe. Die lede van hierdie 
span pak elke aspek van studentelewe eie aan hierdie omgewing aan 
en maak dit hul missie om die welstand van studente te verseker deur 
portefeulje-gebaseerde bestuur. Vir meer inligting kan jy e-pos stuur 
aan tsrchair@sun.ac.za.

Tydens verwelkoming werk 
die PK saam met die SR en 
studentegemeenskappe om te 
probeer verseker dat nuwelinge 
verblyf vind terwyl hulle ook ’n 
vervullende verwelkomingservaring 
het.

Sommige van die ander doelwitte 
van hierdie Prim-komitees is dat 
elke komitee as ’n verteenwoordiger 
van hul verskillende koshuise en 
pendelstudentegemeenskappe 
op die PK, en indirek op die SR 
en ander US-liggame dien, en 
streef na die gedeelde visie om 
studentelewenservarings op kampus 
te verryk.

TYGERBERG 
PRIM-KOMITEE

Tygerberg 
Akademiese 
Sake-Raad 
(TASR)

Die Tygerbergse Nagraadse 
Studenteraad (TNSR) 
verteenwoordig en spreek 
die behoeftes van nagraadse 
studente aan. 

Kabelo Maloka, Voorsitter
E-pos: Tpscchair@sun.ac.za

Calien Rust, PhD-
verteenwoordiger

Shamsuddeen Yusuf, 
Ondervoorsitter

Enrico Binneman, Sekretaris

Tumelo Maila, 
Finansiesbeampte

Gugulethu Mahlakwana, 
Mediabeampte

Tapiwa Muhamba, Studente-
ontwikkelingsbeampte

Leah Mwendwa, Internasionale 
Studenteverteenwoordiger

Tygerbergse 
Nagraadse 
Studenteraad 
(TNSR) 
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SR-PORTEFEULJELYS

Masilo Silokazi, SR-voorsitter
E-pos: masilo@sun.ac.za

William Sezoe, SR-ondervoorsitter
E-pos: sezoe@sun.ac.za

Phiwokuhle Qabaka, 
Sekretaris-generaal
E-pos: qabakap@sun.ac.za

Queen Majikijela, SR-tesourier
E-pos: queenmaj@sun.ac.za

Banzi Bottoman, SR-beleidsbeampte
E-pos: banzi@sun.ac.za

Tebogo Radebe, 
SR-kommunikasiebestuurder
E-pos: 23748419@sun.ac.za

Aphiwe Sithole, 
SR: Volhoubaarheid en Sosiale Impak
E-pos: aphiwesithole@sun.ac.za

Dylan Schimdt, 
SR: Sport en Internasionaal
E-pos: schimdt@sun.ac.za

Prince Qengqa, SR: Studentewelstand 
en Studenteleierskapontwikkeling
Epos: prince@sun.ac.za

Simonet Kapp, SR: Innovasie
E-pos: simonet@sun.ac.za

Tayo Allerton, SR-Veiligheids- en 
sekuriteitsbestuurder
E-pos: 22803521@sun.ac.za

James Hansen, 
SR-Navorsings- en databestuurder
E-pos: 20079737@sun.ac.za

Daniël Terblanche, 
SR-Spesialebehoeftesbestuurder
E-pos: 25966170@sun.ac.za

Elouise van Wyk, 
SR-Sigbaarheidsbestuurder
E-pos: 21868921@sun.ac.za

Victor Mouton, SR-KuKo-bestuurder
E-pos: 23037342@sun.ac.za

Abongile Quthu, 
SR-Transformasiebestuurder
E-pos: 23587091@sun.ac.za

Yaadein Padiachy, 
SR-WAQE-bestuurder
E-pos: 23657995@sun.ac.za

Emma Bowers Swart, Voorsitter: 
Akademiese Sake-Raad
E-pos: swartemma@sun.ac.za

Margra Wevell, 
Voorsitter: Prim-komitee
E-pos: marge@sun.ac.za

Rudi Claassen, 
Ondervoorsitter: Prim-komitee
E-pos: rkclaassen@sun.ac.za

Kim Stoffels, 
Voorsitter: Verenigingsraad
E-pos: kimstoffels@sun.ac.za

Sabrina Ditsela, 
Voorsitter: Senior Prim-komitee
E-pos: sabrinaditsela@sun.ac.za

Vanessa Dede Annan, 
TSR-voorsitter
E-pos: tsrchair@sun.ac.za

Tshepo Modise, 
Studentekaptein: Militêre Akademie
E-pos: modise@sun.ac.za

TYGERBERG-STUDENTERAAD 
(TSR)

Vanessa Dede Annan, 
Voorsitter: TSR Uitvoerende Komitee
E-pos: tsrchair@sun.ac.za

Caitlin Sithole, TSR Uitvoerende 
Komitee-ondervoorsitter

Saretha Beukes, Uitvoerende 
Komiteesekretaris

Zanele Nxamagele, Finansiële 
Bestuurder: Uitvoerende Komitee

Kabelo Maloka, Voorsitter: Tygerberg- 
Nagraadse Studenteraad

Mbano Musa Sibande, 
Beleidsvoorsitter: Uitvoerende 
Komitee

Agqama Faku, Studentedienste 

Ester Louwskitt, Finansiële Toegang 
vir Studente

Amirah Gabru, Tygerberg- 
Prim-komiteevoorsitter

Kayla Lourens, Tygerberg-
Verenigingsraadvoorsitter

Kay Vanwolleghem, Voorsitter: 
Tygerbergse Akademiese Sake-Raad

Kim Stoffels, 
Transformasiebeampte

Anna (Anzel) Pansegrouw, 
Studentewelstand

Mosibudi Matlatse, Portefeulje-
bestuurder (PB): Volhoubaarheid 

Liyema Jacobs, PB: Veiligheid en 
Sekuriteit

Nealen John Hangford, PB: 
Kommunikasie

Hendrick Jacobus Du Pisanie, 
PB: Sport 

Anathi Ndzamela, PB: Handelsmerk 
en bemarking

Kgothatso Crutse, PB: 
Leierskapsontwikkeling

Ruan Viljoen, PB: Kultuur 

Timilehin Aderibigbe, 
PB: Sosiale Impak 

Andre Pillay, PB: Tygerberg 
Internasionaal 

MILITÊRE AKADEMIE-
STUDENTERAAD (MASR)

Tshepo Modise, Studentekaptein

Sakhile Nyathi, 
Onder-studentekaptein 

Nemrod Mokoena, 
Regimentele Aspekbeampte 

Jaydee Roya Leonard, Sekretaris 

Warner Koch, Finansies 

Khutso Mothibi, Logistiek

Shelvin Mashao, DSSC

Rose Phashe, Masiza-komitee 

Thembalethu Masilela, Sport

Siviwe Ntshololo, Sosiaal 

Karabo Plaatjies, Vervoer

Ntlhake Pooe, Media

Justin Bonokwane, Trans-Enduro

Cwenga Ndabezimbi, 
Derdejaar-bevelvoerder

Vuyani Mafu, Tweedejaar-
bevelvoerder

Coleen Mabena, Sein 

Humbulani Ndou, Fakulteit

STUDENTEVERGADERING

Alexa Koen, Sameroeper: Studente-
Imbizo

Alok More, Aanspreeklikheids-
beampte

Cole Baker, Adjunk-Speaker

Linda Lutywantsi, 
Administratiewe Beampte

Olwam Manqoyi, 
Openbarebetrekkingebeampte

William Villet, Speaker

STUDENTEHOF

Adriaan Lourens, Kampusskakeling

JW Beukes, Hoofregter

Rochan Simonis,Grondwetlike 
nakoming

Theodore Pauw, Sekretaris en 
Tesourier

Zeta Braaf, Adjunkhoofregter

Hierdie is die studente-
leiers op ons kampusse 
wat in jou studente-
behoeftes sal dien:
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STUDENTE-IMBIZO

Alexa Koen, Sameroeper

Cole Baker, Ex-officio-lid

Michelle Cousins, Hoofadministrateur

Tamara Foyn, 
Aanspreeklikheidsbeampte

PRIM-KOMITEE (PK) 

Alexa Koen, Equité-primaria

Anje Basson, Silene-primaria

Courtney de Klerk, Aristea-primaria

Ethan Conradie, Uitvoerende 
Klustersameroeper

Katelyn Wijtenburg, Academia-primaria

Kwenzokuhle Khumalo, Irene-primaria

Lisa Struwig, Heemstede-primaria

Marelie Bester, Serruria-primaria

Margra Wevell, Prim-komiteevoorsitter

Mark Thompson, Goldfields-primarius

Rea Ratune, Capri-primaria

Zoë Charles, Harmonie-primaria

TYGERBERG-PRIM-KOMITEE (TPK)

Amirah Gabru, TPK-voorsitter 

Ebenay Buys, Hippokrates-primaria

Nicola Havenga, Meerhoff-primaria

Palesa Ntshwarang, Osler PSO-primaria

Zikhona Cengimbo, Huis Francie Van 
Zijl-primaria

AKADEMIESE SAKE-RAAD

Emma Bowers Swart, Voorsitter: 
Akademiese Sake-Raad

Ila Alberts, Ondervoorsitter: 
Akademiese Sake-Raad

Stefan Rossouw, Sekretaris-generaal

Kyle Duvenhage, 
Media- en Bemarkingsbestuurder

Rushay Shiba, Tesourier

Elzette van Schalkwyk, Voorsitter: 
AgriWetenskap-Studentevereniging

Tshogofatso Matlala, Ondervoorsitter: 
AgriWetenskap-Studentevereniging

Asanda Mkhize, 
Voorsitter: BA-Studentekomitee

Norshya Sonjani, 
Ondervoorsitter: BA-Studentekomitee

Ané Murray, Voorsitter: EBSK

Siphe Giba, Ondervoorsitter: EBSK

Zoe-Grace Bennet, 
Voorsitter: Onderwysstudentekomitee

Chloe-Mae Laubscher, Ondervoorsitter: 
Onderwysstudentekomitee

Matt Tate, Voorsitter: 
Ingenieurstudenteraad

Celia Britz, Ondervoorsitter: 
Ingenieurstudenteraad

Ernst Pieterse, Voorsitter: Juridiese 
Vereniging

Risuna Risimati, Ondervoorsitter: 
Juridiese Vereniging

Ndou Humbulani Gilbert, 
Fakulteitsverteenwoordiger: Militêre 
Akademie-Studenteraad

Siviwe Ntshololo, Maatskaplike/
Diversiteitslid: Militêre Akademie-
Studenteraad

Libonge Potelwa, Voorsitter: 
Natuurwetenskapkomitee

Reece Roberts, Ondervoorsitter: 
Natuurwetenskapkomitee

Kayla Ruiters, Voorsitter: Teologie-
Studentekomitee

Lindokuhle Nkume, Ondervoorsitter: 
Teologie-Studentekomitee

Kay Vanwolleghem, Voorsitter: 
Tygerberg Akademiese Sake-Raad

Valeriia van der Westhuizen, 
Ondervoorsitter: Tygerberg 
Akademiese Sake-Raad

TYGERBERG AKADEMIESE SAKE-
RAAD UITVOERENDE KOMITEE

Kay Vanwolleghem, Voorsitter: 
Tygerberg Akademiese Sake-Raad 
E-pos: tabrchair@sun.ac.za 

Valeriia Albertivna van der Westhuizen, 
Ondervoorsitter: Tygerberg 
Akademiese Sake-Raad
E-pos: 21567875@sun.ac.za

Aimee Vanwolleghem, 
Programverteenwoordiger: Dieetkunde 
E-pos: 25578847@sun.ac.za

Mbano Musa Sibande, 
Programverteenwoordiger: MBChB 
E-pos: 23770228@sun.ac.za

Hannah Mia van Stelten, 
Programverteenwoordiger: Verpleging 
E-pos: 24811386@sun.ac.za

Christelle Van Wyk, 
Programverteenwoordiger: 
Arbeidsterapie
E-pos: 25902547@sun.ac.za

Corné Schreuder, 
Programverteenwoordiger: Fisioterapie
E-pos: 25049909@sun.ac.za

Shamsuddeen Yusuf Maaruf, 
Programverteenwoordiger: Nagraads
E-pos: maaruf@sun.ac.za

Terence van Wyk, 
Programverteenwoordiger: SLHT 
E-pos: 23048778@sun.ac.za

Henriette Joubert, 
Administratiewe Beampte
E-pos: 17739276@sun.ac.za

Aneila Kleynhans, 
Mede-kurrikulumbeampte
E-pos: 22548203@sun.ac.za

Philippos Kitsopoulos, 
Finansiële Bestuurder
E-pos: 24688762@sun.ac.za

Kian Ontong, 
Projek- en Geleentheidsbeampte 
E-pos: 23635320@sun.ac.za

Leila Engelbrecht, 
Strategiese Kommunikasie
E-pos: 25902547@sun.ac.za

TYGERBERG-
STUDENTEVERENIGINGSRAAD

Kayla Lourens, Voorsitter, 
Uitvoerende Komiteelid: Tygerberg- 
Studenteverenigingsraad
E-pos: tscchair@sun.ac.za

Marc Nathanson, Ondervoorsitter, 
Uitvoerende Komiteelid: Tygerberg- 
studenteverenigingsraad
E-pos: 22548521@sun.ac.za

Gogontle Sape, Sekretaris: 
Uitvoerende Komiteelid
E-pos: 22696156@sun.ac.za

Leon Coetzee, Registrateur: 
Dagbestuurslid
E-pos: 17589959@sun.ac.za

Nealen Hangford, Tesourier: 
Uitvoerende Komiteelid
E-pos: 24738956@sun.ac.za

Lienke Pretorius, Ex-Officio-lid: 
Strategiese Kommunikasie
E-pos: 23597267@sun.ac.za

DIE VERENIGINGSRAADS-
BESTUUR (STELLENBOSCH)

Kim Stoffels, Voorsitter

Leo May, Ondervoorsitter

Thandile Noxikwe, 
Hoof-administrasiebeampte

Ayanda Ndadlana, Sekretaris 

Amahle Sityata, Registrateur

DIE MATIE

Aurelia Mouton, Hoofredakteur
Tiaan Booysens, Besturende 
Redakteur
Lesedi Mnisi, Inhoudsredakteur
Anakin Curtis, Hoofverslaggewer
Jaime Watkins, Uitlegredakteur
Amber April, Nuusredakteur
Jani Roux, Studentelewe
Kobus Erasmus, Dag & Nag
Kezia Daniels, Sport
Karmen Wiid, Engels-subredakteur
Rentia Meyer, Afrikaans-subredakteur
Emma-Jane Metcalf, Fotoredakteur
Emma Hamman, Aanlyn Redakteur
Emma Cochrane, Tesourier
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EENHEID VIR AKADEMIESE 
VOORLIGTING EN 
ONTWIKKELING (EAVO) 
Die Eenheid vir Akademiese Voorligting en Ontwikkeling 
(EAVO) fokus op akademiese uitdagings, en help studente 
om vaardighede te ontwikkel. 

Die span bestaan uit opvoedkundige sielkundiges, 
’n psigometris, ’n geregistreerde berader en intern-
sielkundiges. Ondersteuning word aan studente verskaf oor 
studiemetodes, die hantering van toets- en eksamenstres, 
tydsbestuur en die optimalisering van jou potensiaal deur 
individuele konsultasies, werksessies en selfhelpmateriaal. 
Beroepsvoorligting vir geregistreerde studente is ook 
beskikbaar.

Sentrum Vir 
Studentevoorligting en 
-ontwikkeling 
Ons Sentrum vir Studentevoorligting 
en -ontwikkeling (SSVO) is daartoe 
verbind om die US se gemeenskap 
van sielkundige, ontwikkelings- en 
ondersteuningsdienste te voorsien in ons 
strewe om vennote vir sukses te wees.

Ons visie is om ’n sentrum te wees wat 
toeganklik, inklusief en gefokus is op 
kliënte, met waardes wat gebaseer 
is op ’n gedeelde menslikheid. Jy sal 
berading en opvoedkundige sielkundiges, 
beraders, maatskaplike werkers, 
sielkunde-interns, studente-assistente, 
projek/portefeulje-koördineerders, ’n 
psigometris, ondersteuningsbeamptes en 
administratiewe personeel by ons 
kantore vind. 

Die SSVO bestaan uit vier eenhede wat 
poog om burgerskap te bevorder deur 

welstand en persoonlike agentskap deur hul 
kernfunksies te fasiliteer. Die SSVO het kantore op 
die Stellenbosch- en Tygerberg-kampus.

Stellenbosch
Victoriastraat 37, Stellenbosch 
Telefoon:  021 808 4707 / 
  021 808 4994 (kantoorure)

Tygerberg
Wanneer jy voor die hoofingang van die 
Onderwysgebou staan, draai links na die sy-
ingang vir gestremde persone. Die SSVO-kantoor 
(nr. 0073) is aan die regterkant, voor jy by die 
glasdeure vir gestremde persone kom. 

Telefoon:  021 927 7020 (kantoorure)
Webwerf:  www.sun.ac.za/ssvo

SSVO

BELANGRIKE 
nota

BELANGRIKE
nota

SSVO

Die SSVO bedryf ’n 24-uur nooddiens 
in samewerking met ER24 (kontak 
010 205 3032 na-ure en oor naweke). 

In ’n noodgeval gedurende kantoor-ure, kontak 
asseblief die SSVO-kantoor by 021 808 4994, 
of per e-pos by supportus@sun.ac.za.

Die volgende SSVO-eenhede word in vyf sentraal-
geleë geboue in Victoriastraat, Stellenbosch, 
gehuisves: 

!

Jy kan die EAVO per e-pos kontak by 
studysuccess@sun.ac.za om ’n individuele afspraak 
te maak of om navraag te doen oor werksessies.

http://www.sun.ac.za/ssvo
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EENHEID VIR 
GESTREMDHEDE 
(EG)

InligtingsessieInligtingsessie
Indien jy ’n student met ’n 
gediagnoseerde gestremdheid is wat dalk 
ondersteuning of toegewings benodig, 
soos ekstra skryftyd, akademiese bystand 
en toeganklike tekste, word jy genooi om 
hierdie inligtingsessie by te woon. Tydens 
hierdie sessie sal personeel van die EG 
die ondersteuning bespreek wat vir jou 
beskikbaar is tydens jou studies aan die US.

Dit sluit inligting oor die Nasionale 
Normtoetse uit. Besoek gerus 
www.nbt.ac.za of kontak 021 650 3523 vir 
meer inligting.

STELLENBOSCH-STUDENTE EN HUL OUERS

Datum Donderdag, 2 Februarie 2023, 10:00-15:00 (instapsessie)
Plek Kamer 357, 3de Vloer, Lettere en Sosiale Wetenskappe-  
 gebou, hoek van Merrimanlaan en Ryneveldstraat

Hierdie sessie is vir studente met visuele en leergestremdheid 
wat alternatiewe teksformate benodig, en navrae oor 
hulptegnologie het.

Plek Den Bosch, Huis Simon Nkoli, Sentrum vir    
 Studentevoorligting en -ontwikkeling, Victoriastraat 39 

Hierdie sessie is vir studente met gestremdhede wat algemene 
gestremdheidverwante navrae het.

vir studente met gestremdhede en hul ouers

Die Eenheid vir Psigoterapeutiese en 
Ondersteuningsdienste (EPOD) bied individuele 
- en groepterapie, asook werksessies, aan ons 
studente. Vertroulike en professionele dienste word 
deur sielkundiges en geregistreerde beraders verskaf. 
Die EPOD bied psigoterapie vir ’n breë spektrum van 
probleme wat studente ervaar, soos depressie, hoë 
stresvlakke, aanpassingsprobleme, dwelmmisbruik en 
verhoudings- of gesinsprobleme.

Wanneer jy die eenheid nader, sal jy eers ’n siftingsessie 
ondergaan as deel van die evalueringsproses vir 
studente wat sielkundige uitdagings ervaar. Die doel 
van die siftingsessie is om die aard en dringendheid van 
jou probleem te bepaal en ’n besluit te neem oor jou 
volgende vlak van sorg. Die eenheid bied ook na-ure
(van 16:00 tot 08:00) ’n sielkundige nooddiens aan 
deur die ER24-krisislyn (vir geregistreerde studente), 
insluitend naweke. Die ER24-krisislyn-nommer is 
010 205 3032.

Ons het ook maatskaplike werkers in hierdie eenheid 
wat na ons studente se welsyn omsien. Gedurende die 
akademiese jaar verskaf hierdie werkers omvattende 
professionele psigososiale dienste aan studente rakende 
maatskaplike kwessies, insluitend ondersteuning, 
leiding en berading. Maatskaplike werkers bestuur die 
voedselsekerheidsprogram, en studente wat om hulp 
aansoek doen, word holisties geassesseer en ontvang die 
toepaslike ondersteuning (indien aangedui).

Indien jy navraag wil doen oor enige van ons dienste of 
’n afspraak vir ’n diens wil maak, kan jy e-pos stuur na 
supportus@sun.ac.za. Die afsprake vir alle dienste word 
op ’n hibriede wyse gedoen, wat beteken dit is óf van 
aangesig tot aangesig óf aanlyn.

Eenheid vir 
Psigoterapeutiese- 
en Ondersteunings-
dienste (EPOD)

Die Eenheid vir Gestremdhede (EG) 
bied ’n reeks dienste aan studente met 
gestremdhede - van raad oor toepaslike 
akademiese ondersteuningsoplossings, tot 
toeganklike, pasgemaakte studiemateriaal. Die 
US se Toegangsbeleid vir Gestremdheid verskaf 
inligting oor die eenheid se aktiwiteite. 
(http://bit.ly/3VUG8Ps)

Die eenheid adviseer voornemende studente 
met gestremdhede oor enige beskikbare 
ondersteuning wanneer hulle by die US aankom. 
Ons bespreek ook toepaslike akademiese 
ondersteuningsoplossings en verseker dat 
akademiese materiaal toeganklik is vir studie-, 
toets- en eksamendoeleindes.

Die EG bied ook verskeie opleidingsgeleenthede 
aan studente en personeel. Dit sluit ’n Lead 
with Disability-program vir studente, en reëlings 
vir personeelopleiding deur die Siyakhula-
opleidingsessies, in. Jy kan met die EG gaan 
gesels oor enige gestremdheidsverwante 
onsekerhede wat jy mag hê, of hulle kontak by 
disability@sun.ac.za. Jy kan ook die Eenheid 
op die Afdeling Studentesake se Facebook- en 
Instagram-bladsye (@SUStudentAffairs) en die 
EG se Facebook- en Instagram-bladsye 
(@sudisabilityunit) volg vir opdaterings en inligting. 
Jy is ook welkom om hul kantoor te besoek by 
Victoriastraat 39, Huis Simon Nkoli, Stellenbosch.

http://www.nbt.ac.za
http://bit.ly/3VUG8Ps
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(STELLENBOSCH- EN TYGERBERG-KAMPUS)

TOETS- EN EKSAMEN- 
VERGUNNINGSVERGUNNINGS 

Sperdatums 

Die sperdatums vir aansoeke om 
toegewings, soos ekstra skryftyd vir toetse 
en eksamens, is:

27 Februarie; 2 Mei; 14 Augustus; en 
2 Oktober 2023

Jy kan ’n antwoord binne 10 werksdae ná 
elke sperdatum verwag.

Aansoekvorms

Vind dit by http://bit.ly/3GwdZZW onder 
eksamen- en toetsinligting.

Jy kan voltooide Vorms 1, 2 en 3 na 
skryftyd@sun.ac.za stuur.

Navrae

Stellenbosch-kampus: Eksamenkantoor, Admin A (Gebruik die interaktiewe aanlyn kampuskaart by 
https://campusmap.sun.ac.za/ om die adres te vind.) Jy kan ook die kantoor skakel by 021 808 9111.

Tygerberg-kampus: Eksamenkantoor, Kamer 1050, Kliniese gebou (Laai die kaart af by 
https://bit.ly/3Wkj2Sq). Jy kan ook vir me. Pumeza Soga by 021 938 9309 kontak.

Eenheid vir 
Graduandi-
loopbaan-
dienste (EGLD)
Die Eenheid vir Graduandi-
loopbaandienste (EGLD) ondersteun 
studente met die oorgang van 
onderrig na indiensneming. 

Dit kan individuele sessies oor jou 
loopbaan insluit, groepsessies oor 
CV-skryf, onderhoudvaardighede, jou 
aanlyn LinkedIn-profiel en blootstelling 
aan netwerkgeleenthede met 
maatskappye deur loopbaanskoue, 

asook advies oor werksoekmetodes. Al hul kerndienste 
word aanlyn aangebied.

Die EGLD bestuur ’n aanlyn loopbaandienste-stelsel 
genaamd MatiesCareers (bit.ly/MatiesCareers) wat 
jou maklike toegang sal gee om permanente poste, 
internskappe, deeltydse poste en vrywillige poste te soek 
en daarvoor aansoek te doen. Alle US-studente word sterk 
aangemoedig om op dié stelsel te registreer. Dit is belangrik 
dat jy so vroeg as jou eerste jaar reeds begin voorberei vir 
jou oorgang na die wêreld van werk.

MatiesCareers verskaf inligting oor die eenheid se dienste 
en interessante aktiwiteite wat op kampus plaasvind, en 
gee jou die geleentheid om ook aanlyn vir die eenheid 
se dienste te registreer. Aangesien verskeie werkgewers 
op die platform geregistreer is, kan jy ook jou CV vir 
potensiële werkgewers oplaai en werkgewer-inligting 
en werksgeleenthede soek. In wese laat MatiesCareers 
studente toe om 24/7 op hoogte te bly van die eenheid se 
bedrywighede en die wêreld van werk. Jy kan die EGLD per 
e-pos kontak by careerservices@sun.ac.za.

http://bit.ly/3GwdZZW
https://campusmap.sun.ac.za/
https://bit.ly/3Wkj2Sq
http://bit.ly/MatiesCareers
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OP KAMPUS

Biblioteek-oriëntering word vanaf 
6–8 Februarie 2023 in die Universiteit 
Stellenbosch Biblioteek aangebied 
om nuwe studente vertroud te maak 
met die volgende aspekte van die 
biblioteek:

• Bibliotekaris: Ontmoet joune
• Eerstejaarsinligting op die 

biblioteekwebwerf
• Eerstejaarsopdragte: “taak stap 

vir stap”

Oriënteringsprogramme word 
ook aangebied by biblioteke 
geleë in fakulteite soos Teologie, 
Musiek, Ingenieurswese, 
Bosbou, en Geneeskunde en 
Gesondheidswetenskappe sowel as 
departemente. Die verwelkoming-
oriëntering word die volgende week 
opgevolg met individuele opleiding 
onder die titel GetSmart@URLibrary.

OP KAMPUS

DIENSTE EN 
HULPBRONNE  

Ons nooi alle ouers van eerstejaarstudente om die Universiteit 
Stellenbosch Biblioteek tydens verwelkoming te besoek om die 
fasiliteite en dienste wat beskikbaar is aan Matie-studente te 
sien. Ons het ook die gesogte Africana-kamer, ’n Leersentrum 
en die E-klaskamer in ons biblioteek. Ons E-versameling bevat ’n 
magdom nasionale en internasionale vakke.

Die Biblioteek is daaraan gewy om die akademiese reis van 
ons studente te ondersteun, so maak asseblief seker dat 
jy jou fakulteitsprogram volg, wat die datums en tye van 
biblioteekbesoeke sal aandui.

Navrae:  Bruce Lewis
Telefoon:  021 808 9277
E-pos:   blewis@sun.ac.za
Webwerf:  http://library.sun.ac.za/af-za/

BIBLIOTEEK

http://library.sun.ac.za/af-za/
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Gratis skryfraadGratis skryfraad
DIE SKRYFLABORATORIUM: 

KAMPUSGESONDHEIDSDIENS

Het jy ’n bietjie ekstra hulp nodig met jou 
skryfwerk-opdragte? Sukkel jy soms met 
spesifieke skryfkwessies?

Dan is die Skryflaboratorium van die 
Universiteit se Taalsentrum net die plek 
waar jy die regte ondersteuning kan kry. 
Die laboratorium bied ’n gratis aangesig 
tot aangesig-konsultasiediens aan alle 
US-studente en -personeel. Jy is welkom 
om konsultasies te bespreek by die 
Skryflaboratorium in Banhoekweg 44 in 
Stellenbosch, of ’n aanlyn konsultasie via 
MS Teams (waartoe jy toegang sal hê sodra 
jy geregistreer is).

Vriendelike, opgeleide skryfkonsultante 
sal jou bystaan met raad of enige 
skryfopdragte. As jy sukkel om met 
opdragte te begin of bekommerd is dat jou 
idees nie duidelik is of goed vloei nie, sal jy 
die nodige leiding by die Skryflaboratorium 
kry. Personeel by die Skryflaboratorium 
sal jou ondersteun terwyl jy jou 
skryfvaardighede verbeter en opskerp.

’n Konsultasie is 50 minute lank, maar 
ons wil jou graag aanmoedig om vir 
opvolgkonsultasies te kom totdat jy tevrede 
is met jou skryfwerk. Dit is ’n wonderlike 
belegging in jou akademiese loopbaan.

Alhoewel geen redigering by die 
Skryflaboratorium aangebied word nie, 
sal jy ingelig word oor hoe om jou tekste 
te verbeter. Die Skryflaboratorium se 
doel is om jou as skrywer toe te rus met 
skryfvaardighede wat jy in ander skryftake 
op Universiteit en elders kan gebruik.

Die Universiteit Stellenbosch 
Kampusgesondheidsdiens (KGD) 
bied ’n geïntegreerde en toeganklike 
gesondheidsdiens vir studente en 
personeel, en het ook ’n toegeruste 
apteek. KGD ondersteun die Universiteit 
se welstandsinisiatief vir studente en 
personeel en hul dienste word op die 
Stellenbosch- en Tygerberg-kampus 
gelewer. 

Jy kan jou konsultasie aanlyn bespreek deur die 
Skryflaboratorium se elektroniese besprekingstelsel op die 
My.SUN-portaal (my.sun.ac.za), of die Skryflaboratorium by die 
Taalsentrum by Banhoekweg 44 te besoek. Onthou net om ’n 
afspraak ten minste 48 uur voor die tyd te maak.

Kontakbesonderhede

Jy kan Anne-Mari Lackay of Vinelene Hartley kontak by 
021 808 2989/2161 of per e-pos by amlackay@sun.ac.za of 
vhartley@sun.ac.za.

Jy kan die Skryflaboratorium-besprekingstelsel hier vind:

Besoek hul webwerf vir meer inligting oor ander 
Taalsentrumdienste by: https://bit.ly/3PxvQmj

Die dienste by die KGD sluit in:

• Huisartskunde (waaronder primêre 
gesondheidsorg)

• Gesondheidsbevordering en 
voorkomende geneeskunde

• Reisgeneeskunde
• Sport- en oefenings-
 geneeskunde
• Beroepsgesondheid

http://my.sun.ac.za
https://bit.ly/3PxvQmj
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Algemene vrae oor 
die KGD
Algemene vrae oor 
die KGD
Is hierdie diens gratis?

Fooie vir die dienste wat deur ons mediese dokters 
en fisioterapeute gelewer word, word teen die 
minimum etiese tarief gehef. Alle konsultasies wat 
deur ons professionele verpleegkundiges gelewer 
word, is gratis. Vir medikasie word ’n fooi gehef teen 
mediesefondstariewe.

Hoe word vir dienste betaal?

KGD is ’n geregistreerde verskaffer van alle mediese 
fondse in Suid-Afrika en Namibië en alle rekeninge 
word dus elektronies aan die mediese fondse 
gestuur. Hulle aanvaar ook kontant-, kaart- en 
elektroniese betalings. Mediesefondstariewe geld.

Dek die KGD alle mediese dienste (bv. 
X-strale en tandheelkunde)?

Die KGD neem professionele mediese dokters, 
fisioterapeute en verpleegkundiges in diens. Alle 
ander dienste word verwys. 
 
Moet ek ingeënt wees?

Om op datum te wees met alle inentings is ’n 
belangrike oorweging vir alle studente (veral 
eerstejaars wat in koshuise woon). Die volgende 
inentings is almal opsioneel, maar word sterk 
aanbeveel:

• Griep – jaarlikse inenting
• Meningitis – een inspuiting elke drie jaar
• Masels, Pampoentjies en Rubella (Duitse 

Masels) – indien nie immuun nie, ’n reeks van 
twee inentings een jaar uitmekaar

• Hepatitis A en B – verpligtend vir 
Geneeskunde- en Gesondheidswetenskappe-
studente; kombinasie (Twinrix) beskikbaar, 
reeks van drie inspuitings oor ses maande

• Menslike Papilloma-virus – reeks van drie 
inspuitings oor ses maande

Alle inentings is by die KGD beskikbaar en tariewe 
is op aanvraag beskikbaar. Kontroleer asseblief 
ook met jou mediese fonds om seker te maak of jy 
dekking het vir inentings.

Bied die KGD voorligting?

Die KGD bied voorligting aan pasiënte wat vir 
spesifieke siftings/toetse kom, bv. MIV-toetsing 
en gesinsbeplanning. Ander voorligting word 
verskaf deur die Sentrum vir Studentevoorligting en 
-ontwikkeling (SSVO). Hul kontaknommer is 
021 808 4707.

Is vervoer vir pasiënte beskikbaar?

Die KGD bied vervoer aan pasiënte wat binne ’n 
bepaalde afstand van die kampus is. Die pasiënt 
kan die KGD direk kontak.
 
Hoe maak ek ’n afspraak?

Kontak die KGD op die nommers hiernaas, of stuur 
e-pos aan chs@sun.ac.za.
 
Wat as ek ’n noodgeval het?

Kontak die KGD gedurende kantoorure. Andersins 
kan jy dié noodnommers kontak vir noodgevalle:

KGD-noodnommer   076 431 0305
ER24-noodnommer   010 205 3032
Stellenbosch Medi-Clinic  021 886 9999 of  
    021 861 2000
US-24-uur-krisislyn   082 557 0880
Kontrasepsie-hulplyn   0800 246 432
MIV-hulplyn    0860 MIV 911

Vir meer inligting oor die KGD kan jy e-pos stuur 
aan chs@sun.ac.za, of deur dié kanale:

Webwerf: www.sun.ac.za/english/CampusHealth
Facebook: @Stellenbosch.University.CHS
Twitter: @CHS_StellUni

PRAKTYK-URE:

Stellenbosch-kampus:
 
Maandag tot Vrydag, 08:00 – 17:00

Tygerberg-kampus: 

Maandag tot Vrydag, 08:00 – 16:00
Alle praktyke is gesluit op openbare vakansiedae 
en naweke.

Stellenbosch-praktyk

Tel: 021 808 3496/3494
Claassenstraat 7 (Gebruik die interaktiewe 
kampuskaart by https://campusmap.sun.ac.za/ om 
die adres te vind.)

Tygerberg-praktyk

Tel: 021 938 9590
3de Vloer, Tygerberg-studentesentrum (Laai die 
kaart af by https://bit.ly/3Wkj2Sq om die adres 
te vind.)

http://www.sun.ac.za/english/CampusHealth
https://www.facebook.com/Stellenbosch.University.CHS
https://twitter.com/CHS_StellUni
https://campusmap.sun.ac.za/
https://bit.ly/3Wkj2Sq 
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Die Universiteit Stellenbosch se 
Ko-Kurrikulêre Ondersteuningsfonds 
(SUKOF) is ’n studentereisbeursfonds 
vir nasionale en internasionale 
ko-kurrikulêre geleenthede, soos 
studenteleierskapkonferensies 
en ander geleenthede wat tot 
voordeel strek van ons studente en 
gemeenskap.

KWALIFISEER EK OM 
AANSOEK OM FINANSIERING 
TE DOEN?

• Het die geleentheid ’n ko-
kurrikulêre tema?

• Sal ek gradueer binne die 
minimum-tyd van my program, 
plus een jaar?

• As dit my eerste jaar aan die US 
is, het ek my eerste semester 
suksesvol voltooi?

WAARVOOR KAN EK DIE 
FONDS GEBRUIK?

• Vliegkaartjies
• Visumfooie
• Konferensiefooie
• Akkommodasie
• Oordragte

Aansoeke word na goeddunke 
van die SUKOF-komitee oorweeg. 
Besoek www.sun.ac.za/sucsf vir 
meer inligting.

UNIVERSITEIT 
STELLENBOSCH SE 
KO-KURRIKULÊRE 
ONDERSTEUNINGS-
FONDS

ONS IS DAARTOE VERBIND OM 
GESLAGSGEBASEERDE GEWELD 
OP ONS KAMPUSSE TE BEKAMP

Soos jy bewus is, is geslagsgebaseerde geweld ’n ernstige 
kwessie in Suid-Afrika. Wat in ons samelewing gebeur, 
spoel oor na universiteitskampusse, wat mikrokosmosse 
van die wêreld is. Die Universiteit Stellenbosch is toegewyd 
aan die bekamping van geslagsgebaseerde geweld op ons 
kampusse en volg ’n beleid van geen verdraagsaamheid.

http://www.sun.ac.za/sucsf
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Skandeer die QR-kode links om enige 
voorvalle van onregverdige diskriminasie 
en teistering aan die eenheid te rapporteer 
deur sy aanlyn rapporteringsplatform.

Vir alle MIV-/LGBTQIA+-verwante kwessies, kan jy e-pos stuur 
aan hiv@sun.ac.za. Jy kan die eenheid ook kontak by 
equalityunit@sun.ac.za vir LGBTQIA+-verwante aangeleenthede 
(vir opleiding en algemene navrae).

Die Eenheid se kantoor is geleë by Huis Simon Nkoli, 
Victoriastraat 39, Stellenbosch.

Die Eenheid kan ook bereik word by 021 808 3136.

Vir meer inligting oor die Eenheid vir 
Gelykwaardigheid, skandeer hierdie 
QR-kode links.

Jy kan hulle ook op Facebook, Twitter en Instagram volg: 
@EqualityUnitSU

EENHEID VIR

Die werk van ons Eenheid vir 
Gelykwaardigheid is geïnspireer deur 
die Suid-Afrikaanse Handves van 
Regte, waarvolgens daar nie onbillik 
teen enige persoon gediskrimineer 
mag word nie. 

Die kernfunksie van hierdie eenheid is om 
studente en personeel teen wie daar onbillik 
gediskrimineer is, of wat geviktimiseer, 
seksueel geteister of slagoffers van 
geslagsgebaseerde geweld is, by te staan 
deur ’n vertroulike klagteprosedure.

Die Eenheid het ’n toegewyde Geen-
Geslagsgeweld-portefeulje wat ’n 
gekoördineerde en gemonitorde reaksie teen 
geslagsgeweld en seksuele viktimisering op 
kampus moet verseker.

Die Eenheid verskaf ook gratis seksuele 
gesondheidsinligting, dienste en 
ondersteuning aan studente. Dit sluit 
MIV-toetsing, berading en deurlopende 
ondersteuning in sowel as die gratis 
verspreiding van produkte wat veilige seks 
bevorder soos interne en eksterne kondome 
en smeermiddels. 

Ondersteuningsdienste is ook beskikbaar 
vir studente van die LGBTQIA+-gemeenskap 
en enigiemand wat ondersteuning benodig 
rakende hul seksualiteit of geslagsidentiteit. 

GELYK-
WAARDIGHEID

As jy onbillike diskriminasie, teistering of 
viktimisasie ervaar as gevolg van jou ras, 
geslag, gesondheid, seksuele oriëntasie, 
etniese en sosiale herkoms, ouderdom, 
godsdiens, gestremdheid, kultuur, taal of 
geloof, is die Gelykheidseenheid daar om 
jou te ondersteun. Empatie, prosedurele 
billikheid en vertroulikheid is die hoekstene 
vandie eenheid se werk. 

Jy sal dus in staat wees 
om voorvalle van onbillike 
diskriminasie of teistering 
vertroulik aan een van die 
Gelykheidseenheid se 
gevalbeamptes te rapporteer 
by unfair@sun.ac.za, of deur 
die Universiteit se aanlyn 
aanmeldingsplatform. 

WAT OM TE DOEN AS 
JY GETEISTER WORD

HIER IS WAT JY KAN VERWAG WANNEER JY ’N KLAGTE 
BY DIE GELYKHEIDSEENHEID REGISTREER:

1. Maak seker dat jy klagtes indien deur ons aanlyn 
verslagdoeningsplatform (skandeer die QR-kode aan 
die linkerkant) of kontak unfair@sun.ac.za.

2. ’n Gelykheidseenheid-saakbeampte sal in kennis gestel 
word en aan jou klag toegewys word.

3. Jou saakbeampte sal jou kontak vir ’n persoonlike of 
aanlyn vergadering.

4. Jou saakbeampte sal jou bystaan met die aanlynvorm 
indien jou klagte per e-pos ingedien is.

5. ’n Voorlopige assessering word tydens jou eerste 
vergadering voltooi.

6. Onderhoude en inligting word dan van respondente/
getuies ingesamel.

7. Inligting wat ingesamel word, word verwys na adviseurs 
wat aanbevelings sal gee.

8. Jou saakbeampte sal jou terugvoer gee oor die 
aanbevelings en ’n pad vorentoe.

Alle klagtes is vertroulik.

!
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Studente word versoek om 
gebruik te maak van die self-
registrasie-proses (e-registrasie) 
wat by www.maties.com verkry 
kan word. (Besoek http://www.
sun.ac.za/afrikaans/maties vir 
direkte toegang tot die Afrikaanse 
blad.) Die betrokke program 
en studiejaarregistrasiedatums 
word in die registrasieskedule 
uiteengesit. Raadpleeg asseblief 
die skedule voor registrasie. 

ALGEMENE DATUMS

• 3 Januarie 2023: Begin 
van aanlyn en op-
kampusregistrasie vir 
terugkerende voor- en 
nagraadse studente van die 

REGISTRASIE-
PROSES

SUID-AFRIKAANSE 
BURGERS

Fakulteit Programme Datum Tyd

Opvoedkunde Alle programme 6 Februarie 08:00 – 09:00

Ingenieurswese Alle programme 6 Februarie 08:30 – 09:30

Regsgeleerdheid
LLB, BCom (Regsgeleerdheid), 
BRekLLB, BA (Regsgeleerdheid)

6 Februarie 09:00 – 10:30

Teologie Alle programme 6 Februarie 10:30 – 11:30

AgriWetenskappe Alle programme 6 Februarie 10:30 – 11:30

Natuurwetenskappe Alle programme 6 Februarie 13:30 – 15:00

Ekonomiese en 
Bestuurswetenskappe

BRek, BCom (alle programme, 
insluitend Verlengde 
Graadprogram (VGP))

6 Februarie 14:30 – 16:00

Lettere en Sosiale 
Wetenskappe

Alle programme 7 Februarie 08:30 – 11:00

Fakulteit Geneeskunde en 
Gesondheidswetenskappe

• 16 Januarie 2023: Begin van 
aanlyn registrasie vir senior 
voor- en nagraadse studente

• 25 Januarie 2023: Begin 
van aanlyn registrasie vir 
nuweling-eerstejaarstudente

• 6 – 7 Februarie 2023: 
Kampusregistrasie 
(NARGA) van nuweling-
eerstejaars op Stellenbosch-
kampus, volgens die 
registrasieskedule hieronder

• 7 – 9 Februarie 2023: Op-
kampus-registrasie vir senior 
studente op Stellenbosch-

kampus, volgens die 
registrasieskedule 
hieronder

• 9 Februarie 2023: 
Afsluiting van registrasie 
vir alle studente (M- en 
D-studente uitgesluit)

• 13 Februarie 2023: 
Begin van akademiese 
jaar

• 24 Februarie 2023: 
Laaste dag vir laat 
registrasie van voor- en 
nagraadse studente 
(M- en D-studente 
uitgesluit)

SELFREGISTRASIE (AANLYN REGISTRASIE)

REGISTRASIEBYSTAND-SKEDULE – NUWE 
VOORGRAADSE EERSTEJAAR-STUDENTE

http://www.maties.com
http://www.sun.ac.za/afrikaans/maties
http://www.sun.ac.za/afrikaans/maties
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Fakulteit Programme Datum Tyd

Ekonomiese
en 
Bestuurs-
wetenskappe

• BCom (Regsgeleerdheid)
• BRekLLB 7 Februarie 14:00 - 15:00

• BRek
• BCom (Bestuursrekeningkunde, Finansiële Rekeningkunde)
• Dieselfde registrasieskedule is van toepassing op VGP-studente

9 Februarie 08:00 - 09:30

• BCom
• BCom (Aktuariële Wetenskappe, Ekonomiese Wetenskappe, 

Industriële Sielkunde, Internasionale Besigheid, 
Bestuurswetenskappe, Wiskundige Wetenskappe)

• Dieselfde registrasieskedule is van toepassing op VGP-studente

9 Februarie 09:00 - 11:30

• Alle nagraadse diplomas, honneurs- en magisterprogramme 9 Februarie 10:00 - 11:30

Ingenieurswese
• Studente moet van e-registrasie gebruik maak
• Slegs studente wat probleme ervaar mag in NARGA registreer 

tydens hierdie tydgleuf
7 Februarie 14:00 - 15:00

Lettere 
en Sosiale 
Wetenskappe

• BA (Regsgeleerdheid) 7 Februarie 14:00 - 15:00

• BA (Geesteswetenskappe)
• BA (Sosiale Dinamika)
• BA (Taal- en Kultuur)
• BA (Sosio-Informatika)
• BA (Ontwikkeling en Omgewing)
• BA (Politieke, Filosofiese en Ekonomiese Studies)
• B in Maatskaplike Werk
• BA (Internasionale Studie)
• BA (Menslike Hulpbronbestuur)
• BDatWet
• Alle honneurs- en magisterprogramme
• Alle nagraadse diplomas
• Dieselfde registrasieskedule is van toepassing op VGP-studente

8 Februarie 08:00 - 10:30

• Musiek
• BA (Sportwetenskap)
• BA in Visuele Kunste
• BA (Drama- en Teaterstudies)

8 Februarie

08:00 - 11:00
10:30 - 11:00
10:30 - 11:00
10:30 - 11:00

Regs-
geleerdheid

• LLB
• LLM
• LLD
• Nagraadse diplomas

7 Februarie 14:00 - 15:00

Opvoedkunde
• NOS
• BEd (Algemene Onderwys)
• Alle ander nagraadse programme

8 Februarie 14:00 - 15:30

Agri-
Wetenskappe

• BScAgric (alle programme en VGP)
• BSc in Voedselwetenskap (alle programme)
• BAgricAdmin
• Alle nagraadse diplomas en honneurs-, magister- en doktorale 

programme in Landbou
• BSc in Bosbou (Bosbou- en Houtwetekenskappe) en VGP
• Honneurs-, magister- en doktorale programme in Bosbou
• BSc in Bewaringsekologie

8 Februarie 14:30 – 16:00

Natuur-
wetenskappe

• BSc (alle programme en VGP)
• Honneurs- en meestersprogramme 9 Februarie 08:30 – 11:00

Teologie

• BTh (insluitend Verlengde Graadprogramme)
• BDiv
• MDiv
• MTh
• MPhil
• Doktorale grade, nagraadse diplomas

8 Februarie

(Admin A, 
Kamers 3023, 

3024)
08:00 - 15:30

REGISTRASIEBYSTAND-SKEDULE VIR 
SENIOR- OF TERUGKERENDE STUDENTE



STUDENTESTUDENTE
INTERNASIONALE

HOE OM VOORAFREGISTRASIEKLARING 
AF TE HANDEL

As jy ’n internasionale student is wat aan die Universiteit Stellenbosch (US) 
gaan studeer, is dit belangrik om voorafregistrasieklaring (verifieëring van 
internasionale graadsoekende studente se dokumentasie) te verseker voordat jy 
jou akademiese registrasie vir 2023 finaliseer.

Hieronder is ’n uiteensetting van hoe jy dit moet doen. 

1. VOORAFREGISTRASIEKLARING VIR ALLE INTERNASIONALE  
 STUDENTE, OP STELLENBOSCH-KAMPUS (VOORGRAADS EN  
 NAGRAADS)

• Voordat jy vir jou akademiese studieprogram kan registreer, moet jy   
 deur US Internasionaal deur ’n proses bekend as voorafregistrasieklaring/ 
 verifieëring geklaar word.
• Alle internasionale studente, insluitend permanente verblyfhouers,
 Zimbabwiese Vrystellingspermithouers (ZEP), vlugtelinge en    
 asielsoekerstatus-studente, word vereis om afskrifte van stawende   
 dokumentasie vir voorafregistrasieklaring/verifieëring te verskaf voordat  
 hulle vir die akademiese program registreer. 
• Voorafregistrasie-klaring sal vanaf Maandag, 9 Januarie 2023 begin   
 vir alle internasionale studente, insluitend permanente verblyfhouers,  
 vlugtelinge en asielsoekerstatus-studente.
• Skandeer asseblief hierdie kode om jou dokumente op te laai vir   
 voorafregistrasieklaring.

2. VOORAFREGISTRASIEKLARING VIR ALLE INTERNASIONALE  
 STUDENTE, OP TYGERBERG-KAMPUS (VOORGRAADS EN  
        NAGRAADS)

Indien jy ’n internasionale student is wat op die Tygerberg-kampus gaan 
studeer, stuur asseblief e-pos met die verpligte dokumentasie na die volgende 
e-posadresse en gebruik jou VAN en US-STUDENTENOMMER as verwysing in die 
onderwerplyn:

Tygerberg-kampus Voorgraadse studente:  tygselections@sun.ac.za 
Tygerberg-kampus Nagraadse studente:  intertyg@sun.ac.za 
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3. VERPLIGTE GESERTIFISEERDE DOKUMENTASIE BENODIG

  a) Studievisum, Zimbabwiese-vrystellingspermithouerstudente (ZEP) en  
   Lesotho-vrystellingspermithouerstudente (LEP) [Woonagtig in SA]

• Afskrif van geldige paspoort.
• Afskrif van geldige studievisum uitgereik om aan die Universiteit   
 Stellenbosch te studeer.
• Internasionale studente met permanente verblyfreg in ENIGE Afrika-land  
 kan hul gesertifiseerde bewyse van permanente verblyf in Afrika oplaai.  
 Dit is opsioneel.
• Bewys dat jy mediese dekking het by ’n Suid-Afrikaanse mediese   
 diensverskaffer vir die volle jaar (Januarie-Desember 2023).
• Studente word aangeraai om die lys van mediese dekkingsopsies vir  
 studente by http://bit.ly/3VfOYGo te sien.
• Bewys van minimum verpligte aanvanklike fooibetaling of beursbrief 
 soos per 2023 Verpligte Fooie-dokument (http://bit.ly/3W17804).

  b) Permanente Verblyfpermithouers

• Studente met permanente verblyf moet ’n geldige bewys van   
  permanente verblyf of nie-SA Burger-ID-dokument oplaai.
• Mediese dekking is nie verpligtend vir permanente 
  verblyfpermitstudente nie.
• Bewys van minimum verpligte aanvanklike fooibetaling of beursbrief 
  soos per 2023 Verpligte Fooie-dokument (http://bit.ly/3W17804).

 c) Vlugteling- en Asielsoekerstatus-studente

• Studente met vlugteling- of asielsoekerstatus word van die paspoort 
 vrygestel, maar moet ’n afskrif van ’n geldige vlugteling- en/of   
 asielsoekerpermit oplaai.
• Bewys van minimum verpligte aanvanklike fooibetaling of beursbrief 
 soos per 2023 Verpligte Fooie-dokument (http://bit.ly/3W17804).
• Mediese dekking is nie verpligtend vir vlugteling- en asielsoekerstatus- 
 studente nie.

 d) Diplomatieke Status-studente [Woonagtig in SA]

• Afskrif van geldige paspoort.
• Afskrif van geldige diplomatieke statuspermit.
• Bewys van minimum verpligte aanvanklike fooibetaling of beursbrief 
 soos per 2023 Verpligte Fooie-dokument (http://bit.ly/3W17804).

 e) Nagraadse studente vir deeltydse studies op ’n werksvisum

 Internasionale nagraadse studente wat vir deeltydse studies inskryf, wat  
 gedurende die 2023 akademiese jaar in SA woonagtig is terwyl hulle hul  
 graad voltooi, moet die volgende oplaai:

• Afskrif van geldige paspoort
• Afskrif van geldige werksvisum.
• Bewys van minimum verpligte aanvanklike fooibetaling of beursbrief 
 soos per 2023 Verpligte Fooie-dokument (http://bit.ly/3W17804).

 f) Nie-residensiële Nagraadse Studente [Modulêr/Slegs kontak]

 Internasionale nagraadse studente wat vir ’n nie-residensiële/modulêre   
 program registreer en wat nie gedurende die 2023 akademiese jaar in SA  
 gaan woon terwyl hulle hul graad voltooi nie, moet die volgende oplaai:

• Afskrif van ’n geldige paspoort.
• Mediese dekking is nie verpligtend vir nie-residensiële nagraadse   

   studente nie.
• Bewys van minimum verpligte aanvanklike fooibetaling of beursbrief  

   soos per 2023 Verpligte Fooie-dokument (http://bit.ly/3W17804).

!
Sluit asseblief jou VAN en 
US-STUDENTENOMMER 
by die onderwerplyn van 
alle e-poskorrespondensie 
aan die Universiteit in.

Alle internasionale 
graadsoekende 
voorgraadse 
eerstejaarstudente 
moet dieselfde 
verwelkomingsprogram as 
Suid-Afrikaanse studente 
volg. Skandeer die kode 
hiernaas vir ons toegewyde 
verwelkomingsblad.
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Mnr. Dawid Mouton
dpmouton@sun.ac.za 
021 808 9329

VERLENGDE 
GRAAD-
PROGRAMME 

Verlengde graadprogramme 
(VGP's) bied geselekteerde 
studente die geleentheid om 
hul studiebasis te versterk 
met die oog op uiteindelike 
sukses. 

Fakulteite wat verlengde 
graadprogramme aanbied, is:

• AgriWetenskappe
• Ekonomiese en 

Bestuurswetenskappe
• Ingenieurswese
• Lettere en Sosiale 

Wetenskappe
• Natuurwetenskappe
• Teologie

Sien die kontakbesonderhede op 
die regterkant.

Alle eerstejaars neem deel aan 
vroeë assessering. Vir hierdie 
doel sal jy in die eerste ses 
weke van die akademiese jaar 
’n vorm van assessering in alle 
eerstejaarmodules voltooi sodat ’n 
vroeë indruk van jou akademiese 
vordering gevorm word. Daarom is 
dit belangrik dat jy van meet af jou 
volle aandag aan jou studies moet 
gee, sodat die vroeë assessering 
’n ware weerspieëling van jou 
vordering bied.

Let wel: Studente wat ’n 
Verlengde Graadprogram volg, 
registreer in fakulteitsverband 
op óf Maandag, 27 óf Dinsdag, 
28 Januarie 2023. (Raadpleeg 
asseblief die kennisgewing oor 
registrasie wat afsonderlik deur 
die Universiteitsregistrateur aan 
jou gestuur sal word.)

Dr. Natasja Brown 
nbro@sun.ac.za 
021 808 2015

Dr. Taryn Bernard
tbernard@sun.ac.za 
021 808 2146

Me. Natalie White
natalies@sun.ac.za
021 808 3614

Ingenieurswese

Lettere en Sosiale 
Wetenskappe

Teologie

Dr. Sharon Malan
sbmalan@sun.ac.za
021 808 9427

Ekonomiese en 
Bestuurswetenskappe

Natuurwetenskappe

AgriWetenskappe 

Me. Aatika Valentyn
aatika@sun.ac.za 
021 808 3931
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VERVOER OP 
TYGERBERG-KAMPUS 
STAP
Langs verskeie voetgangerroetes.

SLUIT AAN ’N BESTAANDE RY-KLUB
Of skep jou eie ry-klub. Jy sal geld spaar en die 
omgewing beskerm, en jy hoef nie parkeerplek op 
die kampus te soek nie. 

PARKERING
Parkering is beperk. Indien jy geen ander alternatief 
as motor het nie, doen asseblief aansoek vir 
toegang tot parkering.

TYGERBERGSE PENDELDIENS
Verskaf vervoer na ’n nabygeleë winkelsentrum en 
na privaat behuising binne ’n radius van 6 km, op 
vasgestelde tye. 

*Besoek www.sun.ac.za/mobility-shuttles vir
meer inligting oor pendeldienste op die 
Stellenbosch- en Tygerberg-kampus.

VERVOER OP 
US-KAMPUSSE  

VERVOER OP 
STELLENBOSCH-
KAMPUS 
Gebruik die kampuspendeltuig. Verskeie 
pendeldienste is beskikbaar. Maak seker jy kies 
die regte een. 

DAG-PENDEL
Werk van Maandag tot Vrydag tussen 07:00 
en 17:30. Vaste tye en roetes, vaste optel- en 
aflaaipunte word op die *webwerf aangedui. Die 
diens hardloop tussen algemene parkeerareas 
op die grense van die kampus en sentrale 
kampus.

NAG-PENDEL
Vir studente wat tot laat in die nag studeer, 
werk dit van Maandag tot Sondag uurliks 
tussen 18:00 en 02:00. Die diens loop vanaf die 
hoofingang van die Neelsie binne ’n radius van 
6km na privaat behuising in die breër dorp. 

!

Jy kan van punt A na punt B in en om die kampus 
kom sonder ’n motor. Dit sal nie net help om 
koolstofuitlatings te verminder nie, maar sal 
ook help om die aantal voertuie op kampus en 
parkeringsprobleme aan te spreek.

STAP
Langs verskeie voetgangersroetes.

FIETSRY
Gebruik ’n Matie-fiets of jou eie fiets. Jy kan gratis 
registreer om toegang tot US-fietsskure te kry 
deur ’n e-pos te stuur na fiets_bike@sun.ac.za.

SLUIT AAN ’N BESTAANDE RY-KLUB
Of skep jou eie ry-klub. Jy sal geld bespaar en die 
omgewing beskerm, en jy hoef nie parkeerplek op 
die kampus te soek nie 

PARKERING
Parkering is beperk. Indien jy geen ander 
alternatief as ’n motor het nie, doen asseblief 
aansoek om toegang tot parkering.

BELANGRIKE NOTA
Jy moet jou reis aanlyn bespreek by my.sun.ac.za deur op 'Dienste', dan op 
'Besprekings' te klik, om van die diens gebruik te maak.

http://www.sun.ac.za/mobility-shuttles
http://my.sun.ac.za
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Die Universiteit Stellenbosch 
(US) speel ’n beduidende rol 
om die pad na ’n volhoubare 
toekoms te bewerkstellig en 
die Universiteit is op ’n reis 
om sy koolstofvoetspoor te 
verklein. Volhoubaarheid is 
’n kernkomponent van ons 
strategiese inisiatiewe en 
ons wil ’n gemeenskap skep 
waar volhoubare verandering 
bevorder word. Ons glo dat ons 
saam ’n volhoubare toekoms 
kan ontwerp wat ons impak op 
die omgewing en natuurlike 
hulpbronne sal verminder.

Dit is moontlik deur ingrypings, 
gedragsverandering en 
betrokkenheid. Hieronder 
kan jy agt elemente sien wat 
relevant is tot die skep van ’n 
meer omgewingsvolhoubare 
Universiteit en hoe jý ons kan 
help om dit te doen. Vir meer 
inligting kan jy www.sun.ac.za/
volhoubaarheid besoek.

MATIES GEE OMMATIES GEE OM
VIR DIE OMGEWING

BIODIVERSITEIT 
EN 
GRONDGEBRUIK
Ons kampusse is deel van ’n groot ekosisteem en ons streef 
daarna om ons impak op die omgewing rondom ons te 
minimaliseer. Sommige van die Universiteit Stellenbosch 
(US) se doelwitte in hierdie verband is: 

• Om plante te plant wat bestand is teen 
omgewingsveranderinge en wat biodiversiteit verbeter.

• Die skep van aangewese groen areas en groen gordels.
• Beheer van indringerspesies.

HOE JY KAN HELP

• Respekteer ons natuurlike gebiede.
• Geen rommelstrooiing nie.
• Gebruik ons Eco Walk-roetes en ons 

ontspanningsgeriewe.

ENERGIE EN 
KOOLSTOF-
VRYLATINGS
Die US is daartoe verbind om ons
koolstofvoetspoor en -vrystelling te verminder
deur die gebruik van energie wat uit
fossielbrandstowwe gegenereer word, te
verminder. Sommige van die US se doelwitte
in hierdie verband is om:

• Die verbruik van munisipale elektrisiteit te 
verminder.

• Voertuiguitlaatgasse te verminder.
• Hernubare energiebronne te bevorder.

HOE JY KAN HELP

• Skakel die ligte af wanneer jy ’n vertrek 
verlaat.

• Gebruik jou motorvoertuie minder gereeld.
• Gebruik energiebesparende gloeilampe.

AFVAL 
Die US se doel is om teen 2025 geen 
afval na stortingsterreine te stuur 
nie, deur:

• Alle voedsel en organiese afval 
weg van stortingsterrein te herlei.

• Alle afval te sorteer as:
    -  herwinbare items
    -  kompos/voedselafval
    -  vir stortingsterrein/nie-  

 herwinbare materiaal.
• Afval wat op kampus gegenereer 

word, te verminder.

HOE JY KAN HELP
• Sorteer jou afval in die drie-bak-

stelsel.
• Moenie jou afval met kos 

besoedel nie.
• Kies materiale wat hergebruik, 

herwin of gekomposteer kan 
word.

WATER
Water is een van ons kosbaarste 
hulpbronne. Ons is daartoe verbind 
om dit vir die komende jare 
verstandig te gebruik. Sommige 
van die US se doelwitte is om:

• Die gebruik van drinkwater te 
verminder.

• Daarna te mik om minder as 
100 liter per persoon per dag 
te gebruik.

• Die gebruik van besproeiings-
water te verminder.

HOE JY KAN HELP
• Rapporteer enige lekkasies op 

kampus by 021 808 4666.
• Gebruik ’n herbruikbare 

waterbottel	en	koffiebeker.
• Stort vir minder as twee 

minute.

http://www.sun.ac.za/volhoubaarheid
http://www.sun.ac.za/volhoubaarheid
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MATIES GEE OM VOLHOUBARE 
GEBOUE 
Ons wil innoverende ruimtes skep wat ’n lae impak op die
omgewing en sy hulpbronne het. Om dit te doen, het ons
die volgende doelwitte gestel:

• Gebruik van die Groen-Bouraad van Suid-Afrika se 
beginsels vir konstruksie en opknapping van geboue.

• Ontwerp vir netto-nul-koolstofgeboue in die toekoms.

HOE JY KAN HELP

• Wees versigtig in geboue en bespaar elektrisiteit, 
bespaar water, sorteer afval en gebruik net wat jy 
nodig het.

PRODUKTE EN 
DIENSTE
Ons koop ’n wye reeks noodsaaklike goedere en dienste aan
om ons onderrig- en leer- en navorsingsdoelwitte sowel as
kampusbedrywighede te ondersteun. Hierdie produkte moet
volhoubaar verkry word. Ons doelwitte in hierdie verband
behels:

• Gebruik van volhoubare verkrygingskriteria om goedere en 
dienste te verkry.

• Gebruik plaaslike verskaffers vir die verskaffing van goedere 
en dienste.

HOE JY KAN HELP

• Koop	energie-	en	waterdoeltreffende	toestelle.
• Vermy die aankoop van eenmalige gebruiksitems.
• Gebruik omgewingsvriendelike toiletware.

BETROKKENHEID
Die US se volhoubare doelwitte kan bereik word deur leierskap en betrokkenheid
deur personeel en studente. Ons doelwitte fokus dus op:

• Om studente en personeel te betrek om deel te neem aan 
omgewingsvolhoubaarheid op alle kampusse.

• Bemagtiging van studente en personeel om saam te werk en kennis te deel.

HOE JY KAN HELP

• Sluit aan by komitees en inisiatiewe om die kampus groener te maak.
• Word ’n kampioen vir volhoubaarheid en beïnvloed ander.

REIS 
EN 
MOBILITEIT
Ons beoog om ons koolstofvrystellings
te verminder deur alternatiewe
vervoeropsies op kampus aan te bied.
Ons het die volgende doelwitte gestel:

• Om vervoerkoolstofvrystellings te 
meet van studente en personeel wat 
pendel, per lug- en voertuigvloot reis, 
met teikens om kweekhuisgasse te 
verminder.

• Om nie-gematerialiseerde vervoer en 
einde-van-roete-fasiliteite te ontwikkel 
en in te sluit in stedelike planne om 
volhoubare vervoer te optimaliseer.

HOE JY KAN HELP

Verminder jou koolstofvrystellings, 
bespaar geld en vermy parkeerprobleme 
deur een van die volgende vervoeropsies 
te kies:

• STAP op die veilige, gepatrolleerde 
voetgangerroetes.

• RY FIETS op ’n Matie-fiets (beskikbaar 
om te huur of jou eie saam te bring).

• RY op die kampuspendelbus op 
sekere roetes.

• DEEL ’n rit.



48

Tegnologie op kampusTegnologie op kampus
Studente mag hul eie toestelle 
(rekenaars, skootrekenaars, tablette 
of slimfone) aan die Universiteit se 
kampusnetwerk koppel, onderhewig 
aan sekere voorwaardes.

Om lang toue te vermy, kan jy jou private toestel 
aanlyn registreer. Meer inligting is beskikbaar oor 
hoe om dit te doen by http://bit.ly/3Pjyo7r. 

BELANGRIK:
Jou sentrale punt vir aanlyn inligting is 
my.sun.ac.za.

Hier sal jy toegang tot SUNLearn, 
jou eksamenuitslae, inligting oor 
wagwoordverandering en verskeie ander 
dienste vind.

Vir alle rekenaar- en IT-verwante inligting, besoek 
asseblief http://bit.ly/3Pjyo7r of versoek ’n diens 
by http://bit.ly/3BrBIre. 

Daar is vier rekenaargebruikersareas (RGA’s) op 
die Stellenbosch-kampus en elkeen bedien 
studente van spesifieke fakulteite. Maak ’n 
aantekening van die een wat jy kan gebruik. 

FHARGA
Plek  Van Der Sterr-gebou, 
  h/v Victoria- en Bosmanstraat en  
  CJ Langenhoven 
  Studentesentrum, Vlak 1 (Neelsie)

Fakulteit  Ekonomiese en    
  Bestuurswetenskappe

Webwerf https://ebwrga.sun.ac.za/

E-pos  fharga@sun.ac.za

Navrae  Neelsie
  Bestuurder: Johan van Rooyen,  
  Kamer E9.2
  Hoof Tegniese Beampte: 
  Chris Bosman, Kamer E8.2
  Assistent Tegniese Beampte:   
  Thurlo Muller, Kamer E7.2
  CGW Schumann-gebou
  Tegniese Beampte: 
  Remé du Plessis 

FIRGA
Plek  Meganiese- en Megatroniese   
  Ingenieurswese-gebou

  Elektroniese klaskamers: M2002,   
  M2004 (2de vloer) en 
  M3002 (3de vloer)
  Rekenaargebruikersarea (Firga):   
  M1002 (1ste vloer)

Fakulteit  Ingenieurswese 
Webwerf http://rga.sun.ac.za/firga/
E-pos  firga@sun.ac.za

Enquiries Bestuurder: Michael Michiel, 
  Kamer M2001
  Tegniese Beampte: 
  Quinton Hendrikse, Kamer M2003
  Junior Tegniese Beampte: 
  Bennie Lindoor, Kamer M1007

HUMARGA
Plek   Lettere en Sosiale Wetenskappe-  
  gebou, Derde vloer, Merrimanlaan

Fakulteit  Lettere en Sosiale Wetenskappe,  
Opvoedkunde, Regsgeleerdheid 
en Teologie sowel as studente met 
spesiale leerbehoeftes, blinde, en 
swaksiende studente van alle fakulteite

Webwerf https://humarga.sun.ac.za
Navrae  Bestuurder: Jan Louw, Kamer 304
  Assistentbestuurder: Petro Newman,   
  Kamer 301
  Hulptoonbank: Kamer 308

NARGA
Plek  NARGA A (2093), B (2087) en Oop   
  Area (2088): Admin A
  NARGA D (1005): Geologie-gebou
  NARGA E (3022), F (3026), G (3019)   
  en H (3011): Natuurwetenskappe-  
  gebou, Derde vloer

Fakulteit  Natuurwetenskappe en    
  AgriWetenskappe
Webwerf https://narga.sun.ac.za
E-pos  narga@sun.ac.za

Navrae  AI Perold-gebou
  Bestuurder: Ilse de Kock, Kamer 2016b
  Admin A
  Tegniese Beamptes: Johan van Rooyen  
  en Richard Thompson, Kamer 2091  
  (dienstoonbank en gebruikers-   
  ondersteuning)
  Natuurwetenskappegebou
  Senior Tegniese Beampte: 
  Brandon April, Room 3009 
  (Windows-sagteware)
  Hoof: IT-dienste (Wetenskappe): 
  Paul Erasmus, Kamer 3007 
  (Linux-stelseladministrateur)

REKENAARGEBRUIKERAREAS (RGA’s)

!

http://bit.ly/3Pjyo7r
http://my.sun.ac.za.
http://bit.ly/3Pjyo7r
http://bit.ly/3BrBIre
https://ebwrga.sun.ac.za/
http://rga.sun.ac.za/firga/
https://humarga.sun.ac.za
https://narga.sun.ac.za
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MATIES
SPORT

Jy! Ja, jy!
Het jy sport op skool 
gedoen? Oorweeg jy om 
by ’n sportklub by die 
Universiteit Stellenbosch 
aan te sluit? Doen dit! 
Ons bied selfs ’n Esports-
liga aan. En as sport nie 
jou ding is nie, kan jy 
steeds deel wees van die 
Maroenmasjien. 'Like' en 
volg ons op Facebook, 
Twitter en Instagram en 
word deel van die groter 
Maties Sport-familie.

Maties Sport glo sport is ’n groot bydraer tot studente-
sukses – ongeag of jy ’n hoëprestasie-atleet is of iemand 
wat net aktief en gesond wil wees.

Deelname aan sport leer selfdissipline en tydsbestuur en 
bied deurslaggewende uitlaatklepe vir stres en spanning. 
Beide mededingende en ontspanningsport bied studente 
geleenthede om te sosialiseer, vriendskappe te ontwikkel 
en ’n gesonde en gebalanseerde leefstyl te handhaaf. 
Maties Sport aanvaar medeverantwoordelikheid vir die 
optimale holistiese ontwikkeling van studente-atlete en 
die bemagtiging van hoëprestasie-atlete.

Daarom belê Maties Sport in sy hoëprestasie-sportkodes 
sowel as sy ontspannings- en aktiewe leefstylprogram 
– wat ALLE studente die geleentheid bied om aan ’n 
gesonder en gelukkiger leefstyl deel te neem.
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Maties Sport het 32 sportklubs, wat dit maklik maak om ’n sport te 
vind wat by jou behoeftes en vaardigheidsvlak pas.

Ons hoëprestasie-sportkodes is rugby, hokkie, netbal, sokker, 
atletiek, swem, krieket en basketbal. Mededingende sportkodes 
sluit in fietsry, esport, tennis, tafeltennis, muurbal, pluimbal, 
gholf, gimnastiek, roei, kanovaart, seil, waterpolo, heining en 
skaak. Ontspanning en aktiewe leefstylsportkodes sluit in 
perdesportklub, onderwatersport, judo, taekwondo, muurklim, 
toutrek, vlugbal, branderplankry, Ultimate (frisbee) en rasieleiers. 
Die Maties-Parasportklub bied ook atletiek, swem en fietsry aan 
vir persone met gestremdhede.

Jy sal die geleentheid hê om aan plaaslike sowel as streeks-, 
nasionale en selfs internasionale kompetisies deel te neem, soos:

o Varsitybeker, Varsity Sport, Intervarsity en USSA
o Streeks- en plaaslike ligas
o Koshuisligas en kompetisies

Slegs ’n paar elite sal vir ’n Varsitybeker-, Varsity Sport-, of USSA-
spanne gekies word, maar dit is geen rede om tuis te bly nie. Die 
kollig val net soveel op die ondersteuners as die spelers, met Maties 
Sport wat ’n poging begin om ondersteuners aan te moedig om hul 
spanne te ondersteun wanneer hulle tuis speel.

Jy sal voordeel trek uit:

o Die Hoëprestasie-sporteenheid: Die fokus val hoofsaaklik op 
drie sleutelareas - sportgeneeskunde, prestasieverbetering en 
bemagtiging.

o Die Eenheid vir Ontspanning en Aktiewe Leefstyl (EOAL): 
Wat fisieke welstand vir personeel en studente bevorder en ’n 
omgewing skep waar nie-konvensionele sport en aktiwiteite 
geniet en gespeel word.

o Die Sentrum vir Sportleierskap: Die fokus is om die akademiese 
voetspoor van sport by die Universiteit uit te brei.

KONTAKBESONDERHEDE:

Telefoon:  021 808 4642
E-pos:   matiesport@sun.ac.za
Webwerf:  https://sport.sun.ac.za/?lang=zu
Facebook:  @SUMatiesSport
Twitter:  @MatiesSport
Instagram:  @MatiesSport

Maties-sportaanbieding vir 
ALLE eerstejaars - moet dit 
nie misloop nie!

Datum: Vrydag, 24 Januarie  
 2023
Tyd: 14:00 – 18:00 
Plek: Coetzenburg-  
 sportvelde

https://sport.sun.ac.za/?lang=zu
https://www.facebook.com/SUMatiesSport
https://twitter.com/MatiesSport
https://www.instagram.com/matiessport/?hl=en
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Die Universiteit Stellenbosch 
(US) het ook ’n gimnasium 
genaamd Maties Gimnasium 
wat op Coetzenburg op 
Stellenbosch-kampus gesetel is.

Hier kan jy verseker dat jy fiks en 
gesond bly terwyl jy by Maties studeer. 
Jy kan ook navraag doen oor die 
spesiale afslag vir studente op die 
gimnasium se normale fooie asook die 
lidmaatskap-opsies. Indien jy aan ’n 
Maties Sportklub behoort, kwalifiseer 
jy vir ’n bykomende afslag op die reeds 
afslagte studentegimfooie.

Jou gimnasium-lidmaatskap sal toegang 
insluit tot:

• binne- en buiteswembaddens;
• vier kragopleidingkring-oefenareas, 

insluitend ’n moderne Technogym®-
area, en ’n alle-toegang-area;

• ’n toegewyde kardiovaskulêre 
oefenarea, insluitend binnenshuise 
hardloopbaan;

• hoëprestasie-area aangedryf deur 
Eleiko, Technogym®, Life Fitness en 
Keiser;

• groepoefenklasse; en
• ’n toegewyde spinateljee.

Ons hoop om jou binnekort in die 
gimnasium te ontmoet!

KONTAKBESONDERHEDE:

E-pos:   gymsales@sun.ac.za
Tel:   021 808 9133
Webwerf:  www.matiesgym.co.za
Instagram:  @matiesgymnasium
Facebook:  @MatiesGymnasium

MATIES
GIMNASIUM

http://www.matiesgym.co.za
https://www.instagram.com/matiesgymnasium/?hl=en
https://www.facebook.com/MatiesGymasium
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NEEM JOU 
VEILIGHEID
ERNSTIG OP

Voetganger-
begeleidingsdiens
As jy tussen kampusgeboue of van ’n gebou na jou 
motor moet beweeg na donker (19:00 tot 05:00), sal ’n 
sekuriteitsbeampte van Kampus-sekuriteit saam met jou 
stap. Wanneer jy in Stellenbosch is, skakel 021 808 4891 of 
alternatiewelik 021 808 4202, en wag vir ’n beampte om by 
jou aan te sluit. Jy kan ook die Kampus-sekuriteitskantoor 
WhatsApp by 082 808 2333 om die diens aan te vra. Neem 
asseblief kennis dat stem-oproepe na hierdie nommer nie 
moontlik is nie. 

’n Voetganger-begeleidingdiens is ook op Tygerberg-kampus 
beskikbaar. WhatsApp die Tygerbergse sekuriteitskantoor by 
083 938 1841.

Hieronder is noodnommers om byderhand te hou vir die:

STELLENBOSCH-KAMPUS:
Stellenbosch 24-uur noodgevalle  021 808 2333
Tolvrye nommer    0800 02 58 27
WhatsApp-voetgangerdiens   082 808 2333
Algemene navrae    021 808 4202

TYGERBERG-KAMPUS:
Tygerberg 24-uur noodgevalle  021 938 9507
Tolvrye nommer    0800 00 67 67
WhatsApp-voetgangerdiens   083 938 1841

Besoek www.sun.ac.za/veiligheid vir meer inligting.

Studente moet dieselfde 
veiligheidsmaatreëls in Stellenbosch 
tref as elders in Suid-Afrika. Duisende 
selfone, rekenaars en voertuie lok 
misdadigers.

VOLG HIERDIE 
WENKE:

• Moet nooit alleen loop nie, veral 
in die nag. Beplan om in groepe te 
stap, gebruik die pendeldiens of 
vra sekuriteit om jou te begelei.

• Hou jou foon en waardevolle 
besittings buite sig van ander 
mense.

• Dra te alle tye ’n fluitjie en 
pepersproei om aandag te kan 
trek indien nodig. Misdadigers haat 
aandag.

• Kies die veiligste roete, al is dit 
nie die kortste nie. Victoriastraat 
en Bosmanstraat moet die kern 
van jou roete wees. Snags is ’n 
sekuriteitsbeampte aan diens in 
die mobiele sekuriteitskiosks.

• Vermy geïsoleerde areas, veral 
wanneer jy vroeg in die oggend of 
laat in die middag oefen.

• Wees bewus van jou omgewing, 
aangesien misdadigers verkies om 
iemand te teiken wat nie bewus is 
van sy/haar omgewing nie.

• Hou ’n veilige afstand as ’n motoris 
vir aanwysings vra.

• As jy vermoed dat iemand jou dalk 
volg, verander van rigting.

• Wees ’n sorgsame Matie: vergesel 
’n vriend.

• Eiendom op ’n motorsitplek is 
aanloklik vir ’n dief. Sluit dit in die 
kattebak.

http://www.sun.ac.za/veiligheid
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Is hierdie nommers op
jou selfoon gestoor?jou selfoon gestoor?

NOODNOMMERS VIR STUDENTE OP DIE 
STELLENBOSCH-KAMPUS

SSVO-24-uur-krisisdiens 010 205 3032 

Sentrum vir Studente-
gemeenskappe (SSG) 

021 808 3064

RISIKOBESTUUR EN KAMPUSSEKURITEIT

24-uur-noodlyn vir die rapportering 
van gevaar en ernstige voorvalle 

021 808 2333

Beheersentrum vir algemene
navrae en die aanmeld van risiko’s  

021 808 4666

Die Ombudspersoon 082 807 2994

Polisieblitspatrollie  10111

Ambulans 084 124 (ER24)

Mediclinic se noodeenheid 
(24-uur) 

021 861 2000

BELANGRIKE NOMMERS: STELLENBOSCH-KAMPUS

Algemene navrae/Kliëntediens 021 808 9111

Afdeling Studentesake 021 808 4585

Akademiese Belangeraad (ABR) 021 808 2493/2491

Beurse en lenings  021 808 9111

Biblioteeknavrae 021 808 4883

Connect-kantoor 021 808 3632

Elsenburg Landbou 
Opleidingsinstituut

021 808 5453

Fasiliteitsbestuur 021 808 4666

Kampusgesondheidsdiens 021 808 3494/3496

Korporatiewe Kommunikasie 021 808 4977

Maatskaplike werker 021 808 4994

Maties Sport 021 808 4642

Ombudspersoon 082 807 2994

Primkomitee 021 808 2493/2491

Risikobestuur en kampussekuriteit 021 808 4666

Sentrum vir Studente-
gemeenskappe (SSG)  

021 808 3064

Sentrum vir Studenteleierskap, 
Ervaringgerigte Opvoeding en 
Burgerskap (SSLEOB)  

021 808 9798

Sentrum vir Studentevoorligting en 
–ontwikkeling (SSVO)

021 808 4707

Sentrum vir Studentewerwing 
(SSW) 

021 808 4709

Studentegelde  021 808 9111

Studenteraad (Stellenbosch) 021 808 2757

Taalsentrum  021 808 2167

Toelating 021 808 9111

US Gimnasium 021 808 9133

Verenigingsraad  021 808 2493/2491

NOODNOMMERS VIR STUDENTE OP DIE 
TYGERBERG-KAMPUS 

Maties ER24 
(ambulans of berader) 

010 205 3032

Afdeling Studentesake 021 938 9461

Risikodienste en 
kampussekuriteit  

021 938 9507

Die Ombudspersoon 082 807 2994

Polisieblitspatrollie 10111

Gifinligtingsentrum  086 155 5777

Tygerberg-hospitaal   021 938 4911

BELANGRIKE NOMMERS: TYGERBERG-KAMPUS

Alle navrae  021 938 9111

Adjunkregistrateur 021 938 9379

Afdeling Studentesake Tygerberg 021 938 9789

Akademiese Belangeraad (TABR)  021 938 9591

Bemarkingskantoor   021 938 9202

Beurse en lenings 021 938 9458/9129

Biblioteeknavrae 021 938 9368

Kampusgesondheidsdienste 021 938 9590

Maties Sport 021 938 9468

Ombudspersoon 082 807 2994

Primkomitee 021 938 9591

Risikobestuur en kampussekuriteit 021 938 9507

Sentrum vir Studentevoorligting en 
–ontwikkeling (SSVO) 

021 938 9590

Studenteraad (Tygerberg) 021 938 9591

Toelating 021 938 9580/9378

Tygerberg-gimnasium 021 932 2888

Tygerberg-hospitaal 021 938 4911

BELANGRIK OM TE WEET: 
As enigiets nie duidelik is nie 
of jy nog inligting benodig 
wat jy nie in hierdie boekie 
kan kry nie, besoek asseblief 
ons toegewyde verwel-
komingswebblad om te vind 
wat jy nodig het.
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Gradlinc is die eenstop-
markplek vir studente 
en gegradueerdes in 
Suid-Afrika.
Om met Gradlinc te 
begin is vinnig, maklik en 
eenvoudig:

1. Skep jou CV aanlyn of 
laai jou eie een op.

2. Soek werksgeleent-
hede (of kyk watter 
geleenthede relevant 
tot jou profiel is).

3. Doen aansoek met 
een klik.

DOEN NOU AANSOEK
Besoek https://www.gradlinc.co.za/ 
of skandeer die QR-kode

KENNISGEWINGBORDKENNISGEWINGBORD

Sluit aan by Gradlinc 
en vind jou eerste 
voltydse werk hier 
sodra jy kwalifiseer.

• Voltydse poste
• Deeltydse poste
• Internskappe
• Vakansiewerk
• Beurse

Wil jy ’n bietjie sakgeld tydens jou 
studies verdien of is jy opsoek na ’n 
werksgeleentheid? 
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@matieshop@matieshop

https://www.instagram.com/matieshop/
https://www.facebook.com/sun.matieshop


56

Wat is JOU droom?Wat is JOU droom?


