
Vervolg op bl  5

Die NWU het oor die afgelope paar jaar baie 

goed gevaar as saamgesmelte universiteit, sê 

die Visekanselier, dr Theuns Eloff. Onlangse 

prestasies wat hierdie vordering demonstreer, sluit die 

volgende in:

• Verbeterde deurvloeikoers;

• Sterk verbetering wat navorsingsuitsette betref 

(plaas die NWU in die sesde plek in die land);

• Die NWU se finansiële sukses (al drie kampusse dra 

nou by tot die bokoste van die NWU en ons het in 

die laaste drie jaar amper R100m in geboue belê); 

en 

• Die algemene studentestabiliteit op al drie 

kampusse.

Dr Eloff sê voorts dat ons daarin geslaag het om die 

balans tussen eenheid en verskeidenheid te handhaaf, 

goeie vordering met indiensnemingsgelykheid gemaak 

het, en ‘n konstruktiewe begin met akademiese 

programbelyning gemaak het.

“Ons moet sorg dat ons ons missie en 

visie verwesenlik. Dit is ons deurlopende taak. 

Daarbenewens kan ’n spesiale fokus op kwaliteit en 

eenheid net die sukses wat die NWU tot dusver as 

saamgesmelte instelling behaal het, versterk. In 2008 

sal die kwaliteitspoging hoofsaaklik gerig wees op die 

voorbereiding vir die HOKK-oudit, terwyl die eenheidspoging sal fokus op 

belyning, sinergie en die bevordering van ‘n gevoel van eenheid. Hierdie 

pogings sal ondersteun word deur die NWU se hersiene Institusionele Plan 

(IP) wat in November 2007 deur die Raad goedgekeur is”.

Kwaliteit
“Alhoewel die HOKK-oudit tot April 2009 uitgestel is, het ons besluit om 

nie die momentum te verloor wat ons reeds opgebou het nie,” verduidelik 

– die jaar van kwaliteit en eenheid2008

dr Eloff. 

Die vyfde konsep van die selfevalueringsportefeulje sal binnekort vir 

kommentaar en kritiek aan ‘n groter bestuurs- en akademiese gehoor 

versprei word. 

Dit sal die laaste konsep in proses wees, en sal ‘n diepgaande gesprek 

met die Raad oor die inhoud van die portefeulje insluit. 

Tydens die amptelike openingseremonies op die drie kampusse van die Noordwes-Universiteit (NWU) het die 
Visekanselier, dr Theuns Eloff, 2008 tot die jaar van kwaliteit en eenheid verklaar. 

Die kragkrisis as gevolg van Eskom se toepassing van beurtkrag raak ons almal.  Blaai na bladsy ses om 
meer te lees oor wat die Noordwes-Universiteit beplan om te verseker dat die Institusionele Kantoor en 
die drie kampusse  ten spyte van beurtkrag met hul werk kan voortgaan.   

Lees hier
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saam groei en werk
Reeds in die eerste paar weke van 

2008 moes die NWU-gemeenskap 

vele uitdagings die hoof bied; die 

grootste daarvan was ongetwyfeld die impak 

van Eskom se beurtkragprogram op ons 

werklewe. Op bladsy ses vertel prof Johan 

Rost, Uitvoerende Direkteur: Finansies en 

Fasiliteite, hoe die Universiteit sy kundigheid 

inspan om oplossings vir hierdie probleem 

te vind – nie net op die kampusse nie, maar ook in die Potchefstroomse 

munisipale distrik, die provinsie en die land.  

Nóg ‘n uitdaging is om die momentum te behou met die voorbereidings 

vir 2009 se oudit deur die Hoëronderwys-kwaliteitskomitee (HOKK). Op 

bladsy een bespreek die NWU-Visekanselier, dr Theuns Eloff, dit as een van 

die strategiese prioriteite vir 2008.

Wanneer ‘n mens voor sulke uitdagings te staan kom, en boonop ‘n 

besige vergaderingskedule het, keuses moet maak, besluite moet neem en 

projekte moet implementeer, kan ’n mens maklik moedeloos raak.  Aan die 

einde van verlede jaar het ek nét die regte doepa teen hierdie negatiewe 

emosies gekry toe ek ‘n kursus oor persoonlike groei bygewoon het wat deur 

Organisasieleer en -ontwikkeling, ‘n afdeling van die NWU se Institusionele 

Kantoor, aangebied is.

Die kursus het aandag gegee aan verskeie aspekte wat bydra tot 

persoonlike groei. Ek deel dit graag met u in die hoop dat dit u sal help om 

u weg te baan deur die res van hierdie uitdagende jaar. 

Leer ken u ware self
Die meeste van ons jaag deur die lewe en steek ons ware self weg agter 

die maskers wat ons aan die wêreld voorhou. Om meer outentiek te leef, is 

dit nodig om bewus te word van en getrou te bly aan u ware self.

Gebruik die krag van u gedagtes
Behalwe vir ‘n bewustheid van wie u werklik is, moet u ook bewus wees 

van wat u dink. Volgens die wet van aantrekkingskrag trek mens positiewe 

omstandighede en mense na jou lewe toe aan as jy positiewe dinge oor 

jouself, die wêreld en ander mense dink. Ongelukkig werk dit ook andersom. 

Henry Ford het gesê: “Of jy nou dink jy kan of dink jy kan nie, jy’s in albei 

gevalle reg.”

     

Kies ‘n positiewe ingesteldheid
Net so belangrik soos ‘n mens se denke is jou houding jeens jouself, 

ander mense en die wêreld. Omtrent 10% van die lewe het te doen met 

wat met jou gebeur; die res het te make met hoe jy daarop reageer. Mens 

kan nie altyd jou omstandighede kies nie, maar jy kan wel kies hoe jy daarop 

gaan reageer.

Leef doelgerig
Nog ‘n aspek wat na waarde geag moet word, is jou doel in die lewe. 

Indien jy doelgerig wil leef, moet jy jou ‘ware noord’-waardes identifiseer en 

getrou bly daaraan. Dit is die dinge waaraan jy die meeste waarde heg en die 

graagste wil hê. Dit is in teenstelling met die sogenaamde ‘maskerwaardes’, 

wat voortspruit uit plig en kondisionering.

 

So, terwyl u die uitdagings van die res van 2008 trotseer, wees getrou 

aan uself, gebruik die krag van u eie gedagtes, wees positief, en streef u 

unieke doel in die lewe na.

As ons almal gehoor gee aan hierdie wekroep en ons pogings kombineer, 

sal die NWU veel meer wees as die som van sy dele. Die belangrikheid van 

hierdie beginsel, wat bekend staan as sinergie, word in die artikel op bladsy 

vyf deur dr Eloff beklemtoon, waar hy die NWU-gemeenskap aanmoedig 

om saam te staan, by mekaar te leer en mekaar te help.

Ons gesamentlike pogings het in die eerste paar maande van 2008 

reeds tot verskeie uitmuntende prestasies gelei, soos ‘n toekenning van 

die Pan-Suid-Afrikaanse Taalraad (PanSAT) vir ons beleid van funksionele 

meertaligheid (bladsy 12), die uitbreiding na skole van ons innoverende 

tolkdienste (bladsy 13) en die handhawing van ‘n gesonde finansiële 

bestuurstelsel (bladsy sewe).

Kom ons fokus in 2008 daarop om ons gemeenskaplike doelwitte te 

bereik en om kwaliteit te handhaaf. Deur saam te groei en te werk, en die 

mag van positiewe denke in te span, kan ons hierdie Universiteit tot selfs 

hoër hoogtes voer.

Deel asseblief u gedagtes, kommentaar of voorstelle met ons. Stuur ’n 

brief na die redakteur, Nelia Engelbrecht, faksnommer (018) 299 4938 of ’n 

e-pos na Nelia.Engelbrecht@nwu.ac.za

Lekker lees!

Nelia Engelbrecht

Me Mandi Wallace van Organisasieleer en -ontwikkeling (OLO), met mnr 
Neil Conradie, leierskaps- en produktiwiteitsfasiliteerder. Die kursus in 
persoonlike groei wat deur mnr Conradie aangebied is, was een van 
OLO se gewildste kursusse. Indien u belang stel om die kursus by te 
woon, stuur gerus ‘n e-pos aan me Wallace by mandi.wallace@nwu.
ac.za

Nelia Engelbrecht

Laat ons in 2008
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V: Hoe sien u u rol as Institusionele Registrateur van die NWU? 
A: Ek wil leer hoe hierdie instelling funksioneer en my in die NWU-kultuur 

verdiep, en daarmee saam die doenwaardes uitleef.  Ek wil ook my wye 

ondervinding, wat ek nasionaal en internasionaal verwerf het, met die 

NWU-gemeenskap deel. Ek glo dat ek ’n betekenisvolle en konstruktiewe 

bydrae tot die verdere ontwikkeling en transformasie van hierdie instelling 

kan lewer. Voorts wil ek die Visekanselier en die Institusionele Bestuur 

met kwaliteitinligting, asook deur die effektiewe funksionering van die 

verskillende beheer- en bestuurstrukture, ondersteun.

V: Wat is u indruk van die NWU tot dusver?
A: Dit is vir my duidelik dat die NWU ’n doelgerigte, lewendige universiteit is 

wat erns maak met onderrig-leer en navorsing, gemeenskapsbetrokkenheid 

en gesonde finansiële dissipline. 

V: Hoe kan die NWU by u ondervinding baat vind?
A: Ek het ’n deeglike kennis van bestuurstrukture, die wetgewende 

raamwerk, asook bestuurstelsels in hoër onderwys. Ek het ook groot 

projekte bestuur en internasionale bande gesmee wat die kernbesigheid van 

die universiteit onder die internasionale soeklig gehou het. Daarbenewens 

was ek op nasionale en internasionale vlak by kwaliteitversekering rakende 

hoër onderwys betrokke, met inbegrip van oudits en die evaluering van 

stelsels. Ek is sedert die ontstaan van die Raad op Hoër Onderwys (RHO) by 

hierdie liggaam betrokke en is in 2001 gesekondeer om sy Ouditdirektoraat 

van stapel te stuur, waarna ek voortgegaan het om op talle ouditpanele te 

dien. Ek is ook die lid met die langste diens op die Akkreditasiekomitee van 

die HOKK. 

 

V: Wat is u visie vir die Institusionele Registrateurskantoor?
A: My korttermynvisie is om toe te sien dat die bestaande stelsels, beleide 

en prosedures geïmplementeer en gereeld hersien word om vooruitgang te 

verseker. Oor die lang termyn wil ek graag sien dat die NWU onder die top 100 

universiteite van die wêreld gereken word. Ons kan dit bereik deur kreatief 

te dink en die NWU as ’n nasionale bate te beskou wat tot die globalisering 
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Akademie en bestuur loop gemaklik saam 
vir dr Mosia   
Dr Themba Mosia, die NWU se pas aangestelde Institusionele Registrateur, het nie net ’n magdom ondervinding 
in die beheer en bestuur van hoëronderwysinstellings nie, maar ook ’n wye agtergrond in die akademie. Eish! het 
vir hom gevra om ons meer te vertel oor sy rol as Institusionele Registrateur, sy visie vir sy kantoor, sy indrukke 
van die NWU tot dusver en hoe sy vorige ondervinding die Universiteit sal baat. 

en internasionalisering van hoër 

onderwys kan bydra. Ons behoort 

ook tot vaardigheidsontwikkeling 

en die verligting van armoede in 

Suid-Afrika, en die skep van ’n 

beter lewe vir almal by te dra. Ek 

sou byvoorbeeld wou sien dat ons 

ons programme ten opsigte van die 

gesondheidswetenskappe uitbrei, 

sodat aandag aan die land se 

gesondheidsvraagstukke geskenk 

kan word. 

Benewens sy bestuursonder-

vinding het dr Mosia ook sterk 

akademiese en navorsingservaring. 

Dis duidelik dat die NWU in dr 

Mosia iemand gevind het met die 

insig en die visie om die Universiteit 

se reeds goeie reputasie van 

gesonde beheer en bestuur in die Suid-Afrikaanse hoëronderwyssektor nog 

verder te versterk.

 

Omvattende kundigheid
Dr Mosia se indrukwekkende Curriculum Vitae vertel ’n verhaal van 

omvattende kundigheid in die akademie, en beheer en bestuur in die 

hoëronderwyssektor. 

Hy is in die Vrystaat gebore en getoë en het ’n BA-graad, ’n nagraadse 

Onderwysdiploma en ’n BA Hons in Politieke Wetenskap aan die destydse 

Universiteit van die Noorde verwerf. 

Vir sy meestersgraad het hy ’n vergelykende studie van die Verenigde 

State en Suid-Afrika se hoëronderwysbestuurstelsels aan die Portland State 

University in Portland, Oregon (VSA), gedoen. Hoër onderwys – en meer 

spesifiek bestuurs- en politieke studies – was weer eens die onderwerp van 

sy doktorsgraad, wat hy in 2002 aan die Universiteit van Pretoria verwerf 

het.

Hy is in 1991 as Assistentregistrateur: Akademies aan die voormalige 

Universiteit van die Noorde aangestel. Na ses jaar in daardie posisie is hy 

na die destydse Mediese Universiteit van Suid-Afrika (Medunsa), waar hy 

eers as Assistentregistrateur, en toe as Adjunkregistrateur en uiteindelik as 

Registrateur gedien het. 

Daarna het nuwe uitdagings in die privaat hoër onderwys geroep. 

Hy is deur Educor as Dekaan van Studies: Hoër Onderwys aangestel, en 

het terselfdertyd vir ’n kort rukkie as ’n onafhanklike bestuurskonsultant 

gewerk. Hy is daarna as Senior Bestuurder: Professionele Rade by die 

Raad vir Gesondheidsberoepe van Suid-Afrika (RGSA) aangestel en was 

verantwoordelik vir 12 professionele rade wat oor die onderrig en opleiding 

van persone in gesondheidsberoepe in die hele hoëronderwysstelsel toesig 

hou.  Hy het hierdie posisie tot met sy aanstelling by die NWU in Januarie 

2008 beklee.

Dr Themba Mosia, pas 
aangestelde Institusionele 
Registrateur

Dr Mosia se hoofverantwoordelikhede sluit die volgende in:
• Statutêre sekretaris vir die Raad, Senaat, Institusionele Bestuur, 

Konvokasie en hul komitees
• Studenteregistrasie, gradeplegtighede en eksamens op institusionele 

vlak
• Eksterne versekering van akademiese programme se goedkeuring, 

akkreditering en registrasie
• Studente-administratiewe stelsels  
• Doeltreffende funksionering van ’n sekretariaat vir die Universiteit
• Institusionele administrasie, insluitende universiteitsjaarboeke en -

roosters
• Institusionele argiewe en museums 
• Regskantoor  
• Internasionale ooreenkomste
• Taaldirektoraat
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Baie dankie aan almal wat Eish! se vraelys aan die  einde van verlede jaar ingevul het. Ons het waardevolle 
terugvoer van ons lesers gekry, en wil dit graag met u deel. 

• Die artikels is uiteenlopend, interessant, relevant, en beskryf aktuele sake 

effektief. 

• Eish! hou werknemers ingelig en gee die groter NWU-prentjie.

• Dit dra inligting oor wat nie beskikbaar is via ander kanale nie.

• Dit bevorder ‘n sin vir tuiswees en eenheid. 

• Dit is die enigste publikasie wat die eenheid van die NWU vier. 

Voorstelle ter verbetering:
• Plaas meer nuus oor gewone mense, nie net die topbestuur nie.

• Sluit meer artikels in met ‘n “menslike belang”-invalshoek. 

• Stel minder bekende NWU-afdelings aan die lesers voor.

• Plaas artikels met onderwerpe soos motivering in die werksituasie, of praktiese 

advies oor hoe om die welstand van NWU-werknemers te verbeter.

• Sluit die volgende in: kompetisies, ‘n brieweblad, ‘n spotprent, handige 

wenke, en ‘n kolom met vrae en antwoorde oor NWU-aangeleenthede, 

sowel as artikels wat deur Eish!-lesers ingestuur is, met ‘n prys vir die beste 

bydrae.

Dit is duidelik dat Eish! homself reeds as kommunikasiehulpmiddel bewys het, 

maar daar is altyd ruimte vir verbetering en groei. Ons sal dus al u kommentaar 

en voorstelle deeglik oorweeg. Bly asseblief deel van die Eish!-familie, en hou 

aan om kommentaar, voorstelle en briewe oor NWU-aangeleenthede aan die 

redakteur, Nelia Engelbrecht, te stuur by Nelia.Engelbrecht@nwu.ac.za of tel. 

x4937. Onthou, u mening maak ‘n verskil!  

Uit die terugvoer is dit duidelik dat Eish! se lesers tevrede is met die 

nuusbrief se voorkoms en gevoel, en glo dat die inhoud van die artikels 

hul kommunikasiebehoeftes aanspreek.

Hier is ‘n paar van die betekenisvolle bevindinge: 

• Die oorgrote meerderheid van die respondente hou van die publikasie se 

naam, die huidige A4-formaat, die hoeveelheid foto’s wat gebruik word, en 

die artikels se lengte en skryfstyl. 

• Alhoewel die meeste lesers ‘n kwartaallikse nuusbrief as voldoende beskou, 

sou ‘n beduidende aantal respondente daarvan hou om Eish! maandeliks te 

kry.

• Byna twee derdes van die respondente verkies ‘n 16-bladsy-nuusbrief (soos 

tans), terwyl ‘n derde 12 bladsye verkies. Daar is die minste steun vir ‘n agt-

bladsy-publikasie.  

Lesers is onder meer gevra om kommentaar te lewer op die sterkpunte 

van die publikasie en om voorstelle ter verbetering aan die hand te doen. Uit 

die entoesiastiese reaksie wat ons ontvang het, is dit duidelik dat die NWU-

gemeenskap reeds eienaarskap geneem het van Eish! en dit as hulle publikasie 

beskou.

 Ons wil graag van die kommentaar met u deel.

Eish! se sterkpunte:

• Die uitleg en glanspapier maak die publikasie aantreklik.

• Daar word baie foto’s gebruik.

Dit is wat u van Eish! dink

Adri du Plessis Celesté Reynolds Sonette Coetzer Nicolette Badenhorst Thercia van der Merwe

Die wenners
Nie minder nie as 62 Eish!-lesers het hul vraelyste teruggestuur. Die 

eerste 20 respondente het elk ‘n R150-tjek ontvang. Die eerste vyf 
respondente het ook ‘n korporatiewe geskenkpakkie met ‘n NWU-

toeritslêer, ‘n pen en ‘n handige lessenaarkalender gekry.

Die prysuitdelingsfunksie, waar die tjeks en korporatiewe geskenke 
aan die wenners oorhandig is, het op Valentynsdag in die Joon van Rooy-
gebou plaasgevind. 

Die personeellede hier onder was die eerste vyf lesers  
wat hul vraelyste ingestuur het. 

Die gelukkige wenners is:
• Sonette Coetzer 

• Nicolette Badenhorst 

•  Celesté Reynolds 

•  Thercia van der Merwe 

•  Adri du Plessis  

•  Izette Schouwstra 

•  Coréne vd Merwe 

•  Lazarus Tseole

•  Caswell Tlharipe

•  Sanet Janse van Vuuren

•  Janine du Toit

•  Kiewiet Scheppel 

•  Daniel Shuping 

•  Dina de Beer 

• Sanika du Plessis 

•  Vanda Pretorius 

•  Lizelle le Roux 

•  Marianne de Kock 

•  Karen Jacobs 

•  Maggie Parkin

Baie geluk aan almal!
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“Wat belangrik is, is dat ons hierdie kwaliteitsprosesse nie net in plek moet 

hê nie, maar ook moet toepas en verbeter,” sê dr Eloff. “Elke personeellid 

en elke student behoort te weet wat kwaliteitsverbetering beteken en moet 

‘n basiese begrip hê van die kwaliteitsverbeteringsproses in sy/haar werk- of 

studierigting.”

Eenheid
Die tweede spesiale fokus moet op eenheid wees. Dit omvat drie aspekte, 

naamlik belyning, sinergie en die bevordering van ‘n gevoel van eenheid.

Met betrekking tot belyning, is daar ‘n aantal beleide en prosedures 

wat nog besig is om belyn te word. Toelatingsvereistes en klasgelde is deel 

hiervan. “Die proses van akademiese programbelyning moet nóg meer 

momentum kry, en ek doen ‘n beroep op veral ons akademici om met hart 

en siel daaraan deel te neem,” sê dr Eloff.

Sinergie kom neer op die beginsel dat die NWU meer moet wees as die 

som van sy dele. Volgens dr Eloff moet een plus een plus een meer as drie 

wees. Hoe doen ons dit? Deur daardie spesifieke areas te identifiseer waar 

ons as kampusse mekaar kan aanvul, van mekaar kan leer en mekaar kan 

bystaan. Dr Eloff glo dat daar geen alternatief is as die NWU die doemprofete 

van federalisme en “geen werklike transformasie” verkeerd wil bewys nie.

Dit is moeilik en duur om ‘n gevoel van eenheid te bevorder, maar ook 

onvermydelik en wenslik. Die sukses van die interkampus sosiale dae wat 

op 9 November 2007 op die Potchefstroomkampus en weer op 7 Maart 

op die Vaaldriehoekkampus plaasgevind het, is ‘n bewys hiervan. “Dit was 

inderdaad genotvolle geleenthede, en ons sien uit na die volgende een.”

Dr Eloff glo dat die balans tussen eenheid en verskeidenheid versigtig 

bestuur moet word. Verskeidenheid, so belangrik soos wat dit is, gebeur 

vanself – maar eenheid is iets waaraan ons moet werk.

Institusionele Plan
Die Institusionele Plan (IP) rig en lei die NWU se strewe 

na kwaliteit en eenheid. Die hersiene IP is verlede jaar in 

November deur die Raad goedgekeur, en sal deur die loop 

van 2008 verder geïmplementeer word. 

Een van die wysigings in die hersiene IP is die 

totstandbrenging van ‘n nuwe missie en ses missie-

elemente. Die nuwe missie – vroeër ons strategiese 

doelwit – is om ‘n getransformeerde en gebalanseerde 

onderrig-leer- en navorsingsuniversiteit te word, terwyl 

ons ons kundigheid tot voordeel van gemeenskappe en 

die land in geheel implementeer.

Getrou aan ons filosofie, konsentreer die ses missie-

elemente ten eerste op ons drievoudige kernbesigheid, 

gevolg deur waardes, doeltreffende bestuur en 

transformasie. Transformasie word as belangrik genoeg 

beskou om sy eie missie-element te hê.

Die missie-elemente kom dus ooreen met die NWU se filosofie: ons 

fokus op ons kernbesigheid, ons doen dit omdat ons waardegedrewe is, ons 

ondersteun dit met goeie en doeltreffende bestuur, en intussen is ons besig 

om te transformeer – om aan te pas by veranderende omstandighede.

Dr Eloff het ‘n aantal kwessies in hierdie verband uitgelig. Dit sluit in 

vordering met transformasie ten opsigte van indiensnemingsgelykheid, 

internasionalisering, die implementering van die navorsingsentiteite-model 

en die voortdurende implementering van die vier doenwaardes. 

“Dit, in ‘n neutedop, is ons taak vir die res van 2008,” sê dr Eloff. “Gaan 

voort met die uitstekende werk wat ons kernbesigheid betref, maar weet 

dat kwaliteit ons almal se saak is en onthou dat ons moet saamwerk om 

‘n gevoel van eenheid regoor die Universiteit te bevorder. Ek wens almal 

sterkte toe met hierdie pogings!”

vervolg vanaf bl 1

NWU gaan sleutelrol speel in SA se ‘kern-Renaissance’
Die Noordwes-Universiteit (NWU) en Pebble Bed Modular Reactor Pty (Ltd) of South Africa het in Februarie 
2008 ŉ samewerkingsooreenkoms onderteken, waarvolgens PBMR die NWU se navorsingswerk op die gebied 
van kerningenieurswese sal borg. Eish! was teenwoordig by hierdie historiese gebeurtenis.

Die ondertekening van die kontrak met PBMR wys weereens hoe 
navorsingsuitnemendheid, tegnologieoordrag en vennootskappe 
met die industrie saamwerk tot voordeel van die land.

“In samewerking met PBMR en deur middel van navorsingsuitnemendheid 
het die NWU tegnologie ingespan om praktiese oplossings te bied vir die 
energiekrisis wat die land tans in die gesig staar,” het dr Theuns Eloff, 
Visekanselier van die NWU, gesê.

Prof Frikkie van Niekerk, Uitvoerende Direkteur: Navorsing en Innovasie, 
het gesê dat die NWU ‘n belangrike rol gaan speel in Suid-Afrika se kern-
Renaissance. Die samewerking met PBMR hou ook verskeie byvoordele vir 
die Universiteit in.
     

Een van hierdie voordele is dat nagraadse studente aan die NWU 
waardevolle praktiese ondervinding opdoen deur aan werklike projekte te 
werk. Op hierdie manier voorsien die NWU die nodige mannekrag vir die 
oplewing van die kernindustrie. ‘n Verdere voordeel is dat die Nagraadse 
Skool vir Kernwetenskap en -ingenieurswese op die Potchefstroomkampus 
heelwat internasionale blootstelling gekry het. 

Alhoewel die NWU reeds in die verlede nou met PBMR saamgewerk het, 
sal die nuutste ooreenkoms die weg baan vir nuwe gesamentlike projekte.

Dr Theuns Eloff, 
Visekanselier

– die jaar van kwaliteit en eenheid2008

Een van die projekte wat uit die ooreenkoms voortspruit, behels navorsing 
op die terrein van femtochemie en laserspektroskopie. Dit behels nuwe 
metodologieë wat van lasers gebruik maak vir die bereiding van nuwe of 
bestaande verbindings, wat die hoeveelheid afvalstowwe en ander skadelike 
neweprodukte wat deur die industrie gegenereer word, sal verminder. 
Sektore wat by hierdie nuwe tegnologie sal baat, sluit in: farmakologie 
(geneesmiddels), landbou, voedingaanvullers, energie en brandstof.

Nog ‘n NWU-fakulteit wat nou met PBMR saamwerk in hierdie 
gesamentlike onderneming is die Fakulteit Ingenieurswese op die 
Potchefstroomkampus. 

Hierdie fakulteit is reeds sedert 1997 by die PBMR-projek betrokke. 
Fakulteitspersoneel se aanvanklike opdrag was om ‘n termiese hidroliese 
ontwerpkode, Flownex, te ontwikkel – wat PBMR reeds sedert 2000 gebruik 
om verskeie ontwerpfunksies te vervul.

Ander PBMR-verwante projekte sluit in die ontwikkeling van prosesse om 
seewater te ontsout en die toets van aanlegkomponente. Navorsing wat van 
die uiterste belang is vir die nasionale soeke na volhoubare energiebronne 
word ook by die Hitteoordragtoetsfasiliteit (HOTF) gedoen, wat in 2006 
tot stand gebring is en uit twee groot toetsfasiliteite bestaan, naamlik die 
Hoëdruktoetsfasiliteit en die Hoëtemperatuurtoetsfasiliteit.
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Wat van die ander kampusse?

Die Vaaldriehoekkampus en die Mafikengkampus beskik tans oor 

voldoende noodkragtoerusting, sê prof Rost.  

In Vaaldriehoek se geval is ‘n noodkragopwekker in 2007 geïnstalleer 

nadat die munisipale substasie uitgebrand het. Hierdie kragopwekker 

voorsien in die kampus se huidige behoeftes, maar ná die beplande 

uitbreiding op daardie kampus sal dit nie meer voldoende wees nie.

Om hierdie uitdaging die hoof te bied en ook om as bystandmaatreël te 

dien, gaan die kragopwekker wat tans op die Potchefstroomkampus krag 

aan die geboue rondom Lover’s Lane voorsien, na die Vaaldriehoekkampus 

toe verskuif word sodra die nuwe eenhede op die Potchefstroomkampus in 

werking is.

Op die Mafikengkampus het die gereelde kragvoorsieningsprobleme 

wat deur die jare daar ondervind is, hulle genoop om  voorsiening te maak 

vir noodkrag in die vorm van ‘n aantal kleiner eenhede wat elektrisiteit aan 

hulle geboue verskaf.

Vermy moontlike boetes

Kragverbruik kan maklik op die drie kampusse gemoniteer word met 

behulp van ‘n omvangryke  kragverbruik-moniteringstelsel wat ten tye van 

die samesmelting op die Potchefstroomkampus in gebruik was, en daarna 

na die ander kampusse en die Institusionele Kantoor uitgebrei is.

Vandag kom hierdie stelsel handig te pas om die boetes wat Eskom 

gaan hef wanneer maksimumverbruik oorkry word, te vermy. “Die stelsel 

sal ons vooraf waarsku as die kragverbruikpieke te hoog begin raak. 

Ons sal ‘n kosteberekening doen om vas te stel of dit goedkoper is om 

noodkrag te voorsien as om die boetes te betaal. Indien wel, sal ons die 

noodkragvoorsiening aanwend om seker te maak dat verbruikpieke laer 

gehou word en dat ons nie die voorgeskrewe maksimum kragverbruik 

oorskry nie,” verduidelik prof Rost.

Hy beklemtoon dat noodkrag nie misbruik mag word nie. “Hierdie 

toerusting is nie veronderstel om heeldag te werk nie – ons is steeds primêr 

van Eskom afhanklik vir kragvoorsiening,” waarsku hy.  Hy wys ook daarop 

dat die toerusting nie vir langer as agt ure aanmekaar kan werk nie en dat 

dit heeltemal te duur is om dit aanhoudend te gebruik. 

Die Skool vir Elektriese, Elektroniese en Rekenaaringenieurswese op die 

Potchefstroomkampus sal saam met ‘n eksterne kundige sorg vir ‘n sterk, 

gesofistikeerde beheerstelsel om die noodkrag effektief te bestuur.

NWU raak beurtkragtoepassing baas

Die NWU verskaf nie net oplossings vir sy eie kragprobleme nie, maar 

verskaf ook innoverende oplossings vir die kragvoorsieningskrisis 

wat deur plaaslike gemeenskappe, die provinsie en die land in die 

gesig gestaar word.

Op nasionale vlak het mnr Louis van der Ryst, Direkteur: Fisiese 

Infrastruktuur en Beplanning, die Universiteit verteenwoordig by ‘n 

raadplegingsvergadering wat in Februarie deur Hoër Onderwys Suid-Afrika 

(HESA) oor die implikasies van die voortgaande kragonderbrekings vir die 

hoëronderwyssektor gehou is.

Ingenieurs van die Fakulteit Ingenieurswese het ook samesprekings met 

die provinsiale regering gevoer om moontlike oplossings te vind vir die 

kragvoorsieningskwessies in die Noordwesprovinsie.

Daarbenewens adviseer prof Johan Rens van die Skool vir Elektriese, 

Elektroniese en Rekenaaringenieurswese op die Potchefstroomkampus 

ingenieurs van die Potchefstroomse munisipaliteit oor Eskom se voorgestelde 

10 tot 15%-besparings op  elektrisiteitsverbruik.

Ses nuwe kragopwekkers 

 

Op eie werf gaan die NWU ses gespesialiseerde noodkragopwekkers 

teen ‘n totale koste van R18 miljoen by die munisipale substasie by die 

Weskampus-toegangshek op die Potchefstroomkampus installeer, ten einde 

die noodkragtekort op hierdie kampus aan te spreek.  Die installeringskoste 

sluit onder meer kragkabels en veranderinge aan geboue in. 

“Ons gaan die eerste drie eenhede teen die einde van Maart begin 

installeer en die ander drie teen die einde van April,” sê prof Rost.  Die 

installeringsproses sal ongeveer drie maande duur.  

“Al was die kragprobleme gouer met ons en meer omvangryk as 

wat verwag is, het die Universiteit reeds twee jaar gelede besef dat 

kragvoorsiening ‘n probleem kan raak en dat daar innoverend rondom 

hierdie saak gedink moet word,” sê prof Rost.

Prof LJ Grobler van die Skool vir Meganiese Ingenieurswese op die 

Potchefstroomkampus het reeds in 2006 ‘n voorlegging gemaak oor wat 

na verwagting met kragvoorsiening gaan gebeur en hoe dit die Universiteit 

gaan raak. Dit het daartoe gelei dat ‘n kragopwekker in 2006 op die 

Potchefstroomkampus geïnstalleer is en een op die Vaaldriehoekkampus in 

2007. Die voorlegging het verder gelei tot ‘n tenderproses wat verlede jaar 

begin is, waarvolgens die NWU verdere kragopwekkers in 2008 en 2009 

sou aankoop en installeer.  Kragprobleme het egter so vinnig ontwikkel, dat 

die tweede fase nou saam met die eerste fase geïmplementeer moet word.

Gelukkig het die NWU reeds vir die eerste fase in sy 2008-begroting 

voorsiening gemaak en het die verskaffers aangebied om die tweede fase 

se betaling uit te stel na 2009, soos dit aanvanklik voor begroot is. Die 

Universiteit sal egter spesiaal voorsiening moet maak vir die loopkoste van 

die dieselaangedrewe kragopwekkers.  “Soos alle Suid-Afrikaners sal ons ‘n kopskuif moet maak. Ons 

moet almal tuis by die huidige omstandighede aanpas en ons 

moet dieselfde gees by die werk demonstreer om die beste van 

‘n uitdagende situasie te maak.” - Prof Johan Rost, Uitvoerende 

Direkteur: Finansies en Fasiliteite.

Alle NWU-personeellede word geraak deur die kragonderbrekings wat weens Eskom se toepassing van beurtkrag 
ondervind word.  Eish! het by prof Johan Rost, Uitvoerende Direkteur: Finansies en Fasiliteite gaan uitvind 
watter planne die Universiteit gemaak het om die normale funksionering van die Universiteit te verseker.

Een eenheid Eskomkrag kos ongeveer 56c, terwyl dieselfde 

hoeveelheid krag wat deur ‘n dieselkragopwekker voorsien word, 

ongeveer R2,50 kos, wat byna vier en ‘n halwe keer meer is.
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Die NWU is in ’n beter posisie om die huidige kragkrisis te hanteer as 
die meeste ander universiteite. Aangesien ons vooruit beplan het, 
is die Universiteit reeds verder gevorder met die voorsiening van 

noodkrag as baie van sy eweknieë, wat nou deur lang tenderprosesse moet 
gaan om kragopwekkers te verkry. Dit het op ’n onlangse Hoër Onderwys 
Suid-Afrika (HESA)-werkswinkel oor die impak van beurtkrag op die 
hoëronderwyssektor aan die lig gekom.

Mnr Louis van der Ryst, Direkteur: Fisiese Infrastruktuur en Beplanning, 
wat die NWU by die werkswinkel verteenwoordig het, rapporteer dat die 
kragkrisis party universiteite en hulle studente swaar getref het. Studente by 
sommige stedelike universiteite het vervoerprobleme ondervind as gevolg 
van die kragonderbrekings, wat tot gevolg gehad het dat hulle laat was 
vir klasse. Nog ’n probleem wat by die werkswinkel na vore gekom het, is 
dat navorsingsresultate wat oor langer periodes gemeet is, tot niet gaan 
of skade ly, wat ’n groot risiko vir universiteite inhou. Die resultaat van die 
werkswinkel was dat alle universiteite ingestem het om inligting oor wat 
hulle reeds doen en beplan om die probleem die hoof te bied, aan HESA 
deur te gee. Dit sal dan gebruik word om ’n sektorale strategie uit te werk 
en aan die Minister van Onderwys te kommunikeer. Een moontlikheid is 
om die Onderwysdepartement te vra vir ekstra befondsing om strategieë te 
implementeer om die probleme op te los of daarvoor te vergoed. 

HESA-werkswinkel werp lig op NWU-elektrisiteitsposisie 

As ‘n diens aan die Universiteitsgemeenskap is daar nou ‘n 
kragkwessie-kennisgewing op die personeel-intranet om personeellede 
op die drie kampussse en by die IO op hoogte te hou van die jongste nuus 
en aankondigings oor die kragsituasie. Hierdie kennisgewingsbord, wat 
inligting, wenke en advies oor beurtkrag verskaf, is op die landingsbladsy 
van die intranet geleë. 

Bestee fondse wyslik en begroot met sorg

Dit is bestuurders se verantwoordelik om toe te sien dat daar nie net 

behoorlik verantwoording gedoen kan word vir die besteding van 

fondse wat vir 2008 toegewys is nie, maar dat dit ook die NWU se 

strategiese prioriteite ondersteun. Die goue reël om te onthou, is dat elke 

personeellid se taakooreenkoms by die Universiteit se strategiese doelwitte 

moet aansluit.

“Taakooreenkomste gaan hand aan hand met die begroting en met 

die strategiese prioriteite,” sê me De Beer. “Mense gee geld uit om die 

uitkomstes te bereik wat in hul taakooreenkomste gestel word. Wanneer 

hierdie uitkomstes met die strategiese prioriteite ooreenstem, soos wat 

altyd die geval behoort te wees, sal die geld wat spandeer word om hierdie 

uitkomstes te bereik noodwendig die strategiese prioriteite ondersteun.”

Dit is belangrik dat alle personeellede moet weet wat die strategiese 

prioriteite behels, en dit is elke bestuurder se verantwoordelikheid om toe 

te sien dat sy/haar mense behoorlik op hoogte is daarvan. 

“Onthou dat hulpbronne skaars is weens die feit dat ons subsidie-

inkomste nie tred hou met die Universiteit se groei nie,” sê me De Beer. “As 

u ‘n nuwe projek oorweeg, vra uself af by watter strategiese prioriteit dit 

aansluit en hóé dit aansluit. Op hierdie manier sal ons gefokus bly en skaars 

hulpbronne doeltreffend aanwend.”

Sy beklemtoon dat begroting ‘n deurlopende proses is. Personeel moet 

reeds met die 2009-begrotingsproses begin terwyl hulle besig is om die 

geld te spandeer wat in die 2008-begroting toegewys is.

In die vorige uitgawe van Eish! het ons berig oor hoe die 2008-begroting die NWU se strategiese prioriteite 
ondersteun.  Eish! het by me Elmarie de Beer, Institusionele Direkteur: Finansies, gaan uitvind watter maatreëls 
in plek is om seker te maak dat NWU-fondse aan die hand van hierdie prioriteite bestee word. Ons het haar ook 
gevra om ŉ paar wenke te gee vir 2009 se begroting.

Hier is ‘n paar wenke om doeltreffend te begroot:
• As u volgende jaar met ‘n nuwe projek wil begin, onthou om in vanjaar 

se begrotingsproses daarvoor voorsiening te maak.

• Indien u vanjaar onvoorsiene uitgawes het, maak seker dat u op ander 

begrotingstoewysings spaar om op te maak vir die onvoorsiene kostes; 

die geheim is om u 2008-begroting regdeur die jaar sorgvuldig te 

bestuur. Dit bied aan u die buigsaamheid om wysigings te maak binne 

die verskillende afdelings van u begroting, byvoorbeeld in u bedryfskoste-

afdeling of kapitale uitgawes-afdeling. Moet egter nie die totale bedrag 

wat aan u kantoor of departement toegewys is, oorskry nie.

• Indien u iets nuuts wil aanpak, maak ‘n paradigmaskuif en begin dink 

aan wat u self kan doen om u inkomste te verhoog, in plaas daarvan om 

te vra vir geld uit die NWU se koffers.

• Kyk goed na u WERKLIKE uitgawes vir die vorige finansiële jaar – moontlik 

het u nie heeltemal soveel bestee as waarvoor u begroot het nie. ‘n 

Kykie na u vorige prestasie sal dit vir u moontlik maak om die volgende 

begroting op ‘n meer realistiese manier te benader, eerder as om elke 

keer dieselfde syfers voor te lê.

• Probeer om nie te oorbegroot nie – mense is geneig om te vra vir meer 

geld as wat hulle in werklikheid spandeer, en dit lei dikwels tot groot 

reserwefondse wat elders in die NWU-omgewing meer produktief 

aangewend sou kon word.

“Saam kan ons verseker dat fondse sinvol aangewend word en dat die 

2009-begrotingsproses glad verloop en ‘n gunstige en stabiele finansiële 

posisie vir die NWU tot gevolg het,” sê me De Beer.
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Dr Theuns Eloff saam met die gesin se hond, Frederik.

Daar word gesê dat dr Theuns Eloff, Visekanselier van die Noordwes-Universiteit, die regte man op die regte tyd 
was toe die NWU in 2004 tot stand gekom het. As ’n deel van die reeks oor die aktiwiteite van IB-lede, het Eish! 
meer oor die Visekanselier, sy verantwoordelikhede en sy sienings oor leierskap uitgevind.  

Nes die baie bekende 
karakter uit die TV-
reeks, The A-Team, sê 

dr Theuns Eloff ook: “I love it 
when a plan comes together”. 
Volgens hom is een van die 
bevredigendste aspekte van 
sy werk om ’n strategie saam 
met sy kollegas uit te werk, dit 
te implementeer en dit te sien 
vrugte afwerp. 

Hy glo dat ’n ware leier 
iemand is wat onbaatsugtig 
lei en ander se belange eerste 
stel.  “Hy of sy moet gerig 
wees op diens eerder as om te 
probeer om hom- of haarself 
in die kalklig te plaas.”

’n Jong leier
Dr Eloff se leierseienskappe 

het vroeg in sy lewe na vore 
gekom.   Hy is in Potchefstroom 
gebore en getoë en het in 
1974 ’n baccalaureusgraad in 
die regte en in 1980 ’n graad 
in teologie (cum laude) aan die 
voormalige Potchefstroomse 
Universiteit vir Christelike 
Hoër Onderwys (PU vir CHO) 
verwerf.  Terwyl hy studeer 
het, het hy vir drie jaar as 
S tudenteraadsvoors i t te r 

gedien en in 1979 ook opgetree as voorsitter van die destydse nasionale 
liggaam vir Afrikaanse studente.  

Nadat hy Potchefstroom in 1980 verlaat het, het dr Eloff in 2002 as 
Rektor van die voormalige PU vir CHO na die oewers van die Mooirivier 
teruggekeer. 

In Januarie 2004, toe die samesmelting plaasgevind het en die Noordwes-
Universiteit tot stand gekom het, is hy as Visekanselier met ’n ampstermyn 
van sewe jaar aangestel.

’n Unieke bestemming
Na vier jaar met dr Eloff aan die stuur, het die NWU een van die 

suksesvolste samesmeltings in Suid-Afrika beleef en tot ’n universiteit met 
vele unieke eienskappe ontwikkel.

Dr Theuns Eloff is ’n ywerige perderuiter. 
Hier neem hy aan ’n uithouwedren 
deel terwyl sy vrou, Suzette, hom 
ondersteun.

Volgens dr Eloff is een van hierdie eienskappe die plattelandse omgewing 
van die Potchefstroom- en  Mafikengkampusse en die landelike atmosfeer 
van die Vaaldriehoekkampus, wat die NWU ’n veilige omgewing vir studente 
maak. Nog ’n spesiale eienskap is dat die NWU waardegedrewe is. “Ouers 
weet dat die Universiteit nie net aan hul kinders hoëkwaliteit akademiese 
onderrig bied nie, maar ook die lewensvaardighede wat hulle nodig het om 
gebalanseerde, doelgerigte lewens te lei.” 

Ander sterkpunte van die NWU wat dr Eloff na aan 
die hart lê, is: 
• die sterk kultuur van aanspreeklikheid wat onder die NWU-personeellede 

gekweek word;  
• die aanmoediging van personeellede om ‘uit die kassie’ te dink en op te 

tree;
• die ondersteuning van entrepeneurs- en ‘dis moontlik’-gesindhede en 

aktiwiteite; en 
• dat die NWU sy 20% toppresteerders (nie direkteure of bestuurders nie) 

beloon deur aan hulle jaarlike prestasiebonusse te gee.

Dr Eloff maak dit egter duidelik dat ons nie op ons louere moet rus as 
gevolg van die suksesse wat die afgelope tyd behaal is nie. “Die reis na 
uitnemendheid duur voort,” sê hy. 

Toesig oor hierdie reis
In sy toesig oor hierdie reis bestee dr Eloff ongeveer 40% van sy tyd vir 

voorbereiding vir en bywoning van interne vergaderings met NWU-individue, 
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Me Mpho Modupe, 
ontvangsdame

Me Judy Heymans, 
persoonlike assistent

Mnr Frans du Preez, 
kantoorbestuurder

Dr Maarten Venter, 
projekbestuurder

Mnr Theo Venter, 
politieke raadgewer

Gunstelingkos:  Bobotie
Gunstelingboek/-film: ’n Boek oor bestuursfilosofie, Good to Great, 
deur Jim Collins, en natuurlik Louis La Moore se Wilde Weste-verhale. 
Wat maak my gelukkig: Goeie grappe en snaakse situasies. 
Wat ek graag in mense wil sien: Passie en entoesiasme vir iets.
My hoop vir die SA samelewing: Dat ons mekaar onvoorwaardelik sal 
aanvaar, vir mekaar ruimte sal gee om te verskil, en die vermoë sal hê 
om vir onsself en vir mekaar te lag. 
Ontspanning:  Gholf speel en my perd, Dakar, ry.
My beste vakansie ooit: ’n Besoek saam met my gesin aan die Serengeti 
in Tanzanië en die eiland Zanzibar in 2007. 
Die gesin: My vrou, Suzette, is ’n Sportron-direkteur, my oudste 
dogter, Tania (31), is ’n Montessori-onderwyser en is met Louis Coetzer, 
’n elektriese ingenieur, getroud. My jongste dogter, Cecile (27), is 
’n deeltydse lektor aan die Vaaldriehoekkampus en doen tans ’n 
meestersgraad in onderwysreg. Laaste maar beslis nie die minste nie, is 
my boerboel, Frederik, wat ook deel van die gesin is.

groepe en komitees. ’n Verdere 30% van sy tyd word gebruik vir skakeling 
met eksterne belanghebbendes, soos alumni en regeringsverteenwoordigers.  
As voorsitter van Hoër Onderwys Suid-Afrika (HESA) en ondervoorsitter van 
die Vereniging vir Statebondsuniversiteite speel hy ook ’n belangrike rol in 
hoër onderwys in Suid-Afrika en oorsee.  Om al hierdie verpligtinge na te 
kom, word nie minder nie as 30% van sy tyd aan reis bestee! 

Oor sy rol aan die NWU sê dr Eloff: “As gevolg van die aard van ons 
besigheidsmodel, beskou ek dit as ’n deel van my rol om as fasiliteerder 
tussen die drie kampusse en die Institusionele Kantoor op te tree. Ek fokus 
ook daarop om die mense wat direk aan my rapporteer,  te ondersteun en 
om hulle en ander kollegas van raad te bedien oor belangrike sake soos 
nuwe ondernemings. Voordat ek ’n besluit neem, oorweeg ek die gevolge 
vir die NWU deeglik, en dit loop soms op besluite  uit wat nie gewild is nie, 
maar wel in die beste belang van die Universiteit. In sulke gevalle maak ek 
seker dat die mense wat betrokke is, presies weet wat die motivering vir my 
besluit was.”

Die A-span
Gelukkig hoef dr Eloff nie hierdie bestuurslas alleen te dra nie. Die 

‘A-span’ in sy kantoor bestaan uit vyf hoogs opgeleide en gemotiveerde 
kundiges. 

Mnr Frans du Preez is die kantoorbestuurder wat seker moet maak dat 
alle prosesse glad verloop en dat alle verpligtinge teenoor die regering en 
ander eksterne en interne belanghebbendes nagekom word.  Hy bestuur ook 
sekere projekte, soos die Heelskool-ontwikkelingsprogram en die Nagraadse 
Loopbaansentrum. “Frans het die vermoë om strategies te dink en die insig 
en sensitiwiteit om probleme met wysheid op te los,” sê dr Eloff.  

Mnr Theo Venter is die Visekanselier se politieke raadgewer, ad hoc-
projekbestuurder en ‘trouble shooter’.  “Hy lig my en die Institusionele 
Bestuur (IB) in oor sosio-politieke neigings, en gebruik sy uitgebreide 
netwerk tot voordeel van die NWU,”sê dr Eloff.

Dr Maarten Venter is die projekbestuurder in die Visekanselier se kantoor. 
“Hy het die vermoë om projekte met ’n besondere aanleg en groot gemak 
van stapel te stuur en te beheer,” sê dr Eloff.  In sommige gevalle word 
projekte slegs deur sy kantoor geïnisieer en dan aan die regmatige ‘eienaars’ 
oorhandig. Dit is ook dr Venter se verantwoordelikhied om korrekte 
bestuursinligting aan die Visekanselier en die IB te voorsien.   

“Me Mpho Modupe, my ontvangsdame, en me Judy Heymans, my 
pas aangestelde persoonlike assistent, is van onskatbare waarde omdat 
hulle orde en struktuur aan my besige skedule verleen.  In baie gevalle is 

hulle ook die eerste kontakpunt vir eksterne 
belanghebbendes wat die Universiteit 
skakel.” 

Uitdagings vir die toekoms
Volgens dr Eloff lê daar  baie opwindende 

uitdagings vir die NWU voor. “As deel van 
my nalatenskap sou ek graag sien dat die 
NWU sy plek tussen die top vyf universiteite 
in Suid-Afrika inneem, en daarmee saam 
internasionale erkenning in sekere velde 
verkry.   

“Deur innoverende denke en optrede, 
en ’n mate van genade en geluk, het ons ’n 
besigheidsmodel daargestel wat ons in staat 
gestel het om die samesmelting te oorleef en 
tot ’n lewenskragtige, uitnemende universiteit 
te groei,” sê hy. 

  

’n Tipiese dag in die lewe 
van die Visekanselier, 
dr Theuns Eloff

5:00   Word wakker en gaan vir ’n rit op my 
perd, Dakar. Ná ontbyt saam met my  
vrou, Suzette, maak ek reg vir nog ’n 
opwindende dag by die NWU.

07:00 Kom by die kantoor aan en berei 
voor vir die oggend se Institusionele 
Bestuursvergadering saam met die 
Kampusrektors.

08:00  Tree as voorsitter op by die Institusionele 
Bestuursvergadering. 

11:00  Terwyl ek deurskiet Johannesburg toe 
vir  Hoër Onderwys Suid-Afrika (HESA) 
se Uitvoerende Komitee-vergadering, 
maak ek ’n paar dringende oproepe 
vanuit die motor (loshand, natuurlik!).

 
13:00  Kom net betyds aan vir middagete 

saam met die Uitvoerende Komiteelede 
van HESA . 

14:00 Die vergadering begin en ek neem die 
voorsitterstoel in. 

17:00  Durf die Gauteng-spitsverkeer aan op 
pad na die Hilton-hotel vir ’n ete met 
belanghebbendes .

 
18:00  Lei besprekings met hoof-uitvoerende 

beamptes van voorste besighede om 
strategiese verbintenisse te vestig. 

21:00 Bly saam met kennisse agter wat die ete 
bygewoon het vir verdere bespreking 
en skakeling.

23:00 Na ’n stimulerende dag is dit uiteindelik 
slaaptyd.
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Nuwe baadjie vir

’n Nuwe model vir navorsingsentiteite is onlangs deur die Senaat van die Universiteit goedgekeur in terme 
waarvan ’n groep navorsers aan enige skool op enige kampus vir ’n nisarea, ’n fokusarea, ’n eenheid, of ’n 
sentrum van uitnemendheid aansoek kan doen. 

Die navorsingsentiteitsmodel wat onlangs goedgekeur is, 

het die potensiaal om navorsing tot so ’n mate te bevorder 

dat die Universiteit moontlik gou tussen die top vyf of ses 

navorsingsuniversiteite in Suid-Afrika gereken kan word. 

Waar die vorige navorsingsmodel voorsiening gemaak het vir 

Navorsingsfokusareas en Navorsingseenhede, bied die nuwe model meer 

moontlikhede vir ontwikkeling en groei. ’n Duidelike definisie en baie streng 

kriteria geld op elkeen van die verskillende vlakke van navorsingsentiteite.  

Prof Amanda Lourens, Institusionele Direkteur: Navorsingsondersteuning, 

is opgewonde en optimisties oor die nuwe model. “Ek glo dat dit die 

gehalte van navorsing en innovering sal bevorder, sowel as deelname, 

produktiwiteit, ontwikkeling en befondsing,” sê sy.

Volgens die nuwe model sal NWU-kampusse hulle eie navorsingsentiteite 

ontwikkel en bestuur. Deelname sal hoofsaaklik tot navorsers van ’n 

spesifieke kampus beperk word, maar sal oop wees vir samewerking met 

ander kampusse.   

Huidige proses
Die aansoekproses vir nuwe navorsingsentiteite het reeds begin. Die 

herstrukturering van bestaande Fokusareas of Navorsingseenhede word 

– waar nodig – tans deur eksterne spesialiste in die veld geëvalueer. Na 

hierdie proses sal die Institusionele Navorsingsondersteuningskommissie 

al die beoordelaars se verslae bestudeer om ’n aanbeveling aan die 

Institusionele Bestuur (IB), die Senaat en die Institusionele Komitee vir 

Navorsing en Innovering te maak. Hierdie proses sal in die eerste helfte van 

2008 gefinaliseer word.

Die bestuursmodel wat tans gebruik word vir navorsing en innovering 

aan die NWU sal die nuwe navorsingsentiteitsmodel  toelig en ondersteun. 

Die bestuursmodel moedig navorsing en innovering op al drie kampusse 

aan, en fasiliteer en stimuleer dit. Terselfdertyd word ’n oorkoepelende 

institusionele identiteit geskep, met differensiasie wat binne die kapasiteit 

en vermoë van kampusse toegelaat word.  

Hier is die vier vlakke van die navorsingsentiteite:

• Navorsingsnisarea
 ’n Navorsingsnisarea is ’n klein navorsingsgroep met ’n duidelike 

fokus wat deur die kampus geïdentifiseer word, wat deel vorm van die 

oorkoepelende strategiese plan van die kampus en die Universiteit, en 

wat ’n plaaslike navorsingsimpak sal hê. Die kampus moet grade wat deur 

die Onderwysdepartement goedgekeur word op minstens meestervlak 

aanbied  in die dissiplines wat die primêre fokus van die nisarea vorm.  

Die spanlede van die nisarea moet bewys lewer van navorsingsuitsette. 

• Navorsingsfokusarea
 ’n Navorsingsfokusarea is ’n navorsingsgroep, ook met ’n duidelike fokus 

wat deur die kampus geïdentifiseer is en deel is van die oorkoepelende 

strategiese plan van die kampus en die Universiteit, maar in hierdie 

geval moet dit met nasionale prioriteite met ’n streeksinslag skakel, in 

plaas daarvan om slegs plaaslike impak te hê. Minstens 50% van die 

navorsingsinkomste van ’n fokusarea moet van befondsing van buite kom.   

Meester- en doktorale studente moet opgelei word deur betrokkenheid 

by die fokusarea.  Die spanlede van die fokusarea moet bewys lewer dat 

daar vordering met die verhoging van die navorsingsuitset is.   

• Navorsingseenheid
 ’n Navorsingseenheid is ’n betekenisvolle, nasionaal-erkende 

navorsingsaktiwiteit wat oor die langer termyn bedryf word en multi- 

sowel as transdissplinêr is.  Weer eens word ’n duidelike fokus deur 

die kampus geïdentifiseer en vorm dit deel van die oorkoepelende 

strategiese plan van die kampus en die Universiteit, maar in hierdie 

geval moet dit aan nasionale prioriteite gekoppel word en ’n nasionale 

navorsingsimpak hê.  Die eenheid moet ’n beduidende getal kernlede 

hê en sy tyd en hulpbronne moet feitlik uitsluitlik aan die goedgekeurde 

navorsingsfokus gewy word. Meester- en doktorale studente moet 

direk by  die navorsingsentiteit ingeskakel wees. Minstens 60% van die 

navorsingsinkomste moet uit ’n verskeidenheid bronne verkry word, met 

inbegrip van mededingende, bedryfs- en internasionale bronne.  Daar 

moet bewys wees van betekenisvolle navorsingsuitsette en deelname 

van postdoktorale studente binne die navorsingseenheid. 

• Navorsingsentrum van Uitnemendheid
 ’n Navorsingsentrum van Uitnemendheid is ’n internasionaal-erkende, 

langertermyn multidissiplinêre en transdissiplinêre navorsingsaktiwiteit.  

Die sentrum moet ook ’n duidelike fokus hê wat deur die kampus 

geïdentifiseer is en deel is van die oorkoepelende strategiese plan van 

die kampus en die Universiteit, maar in vergelyking met die ander 

navorsingsentiteite moet die sentrum aan nasionale prioriteite met ’n 

internasionale navorsingsimpak gekoppel wees. Minstens 75% van sy 

navorsingsinkomste moet uit eksterne bronne verkry word. Die sentrum 

moet aansienlike navorsingsuitsette toon en uitgebreide postdoktorale 

studentebetrokkenheid hê. Daar moet ’n geskiedenis wees van nagraadse 

studenteopleiding deur individuele lede, sowel as gesamentlik.  

Navrae oor die navorsingsentiteite kan aan prof Amanda Lourens by 

Amanda.Lourens@nwu.ac.za, of (018) 299 2558, gerig word.

Die NWU beplan om teen 2010 ’n gebalanseerde onderrig- en 

navorsingsuniversiteit te wees. Om hierdie doel te bereik, voorsien die 

Universiteit verskeie aansporings wat bedoel is om die navorsingskapasiteit 

onder akademiese personeel te verhoog. Een van hierdie aansporings-

maatreëls is die Institusionele Toekenning vir Uitmuntendheid in Navorsing 

(ITUN) wat poog om personeel aan te moedig om geakkrediteerde 

navorsingsartikels te publiseer.

Hierdie model is op ’n gewigstoekenningstelsel vir publikasies in internasionale 

en plaaslike vaktydskrifte gebaseer, en ’n gewigstoekenningstelsel vir die 

frekwensie van die publikasies.  Volgens hierdie model word personeellede 

beloon vir elke artikel wat gepubliseer word, met die grootste beloning vir 

Publikasie van navorsings-
artikels word beloon

navorsingsentiteite aan die NWU



Die Departement Navorsingsondersteuning het onlangs ’n spanbou- en 
beplanningsessie by die Vaalrivier 
gehou. Hier is personeellede 
gereed vir hulle riviervlotvaart-
ondervinding. Voor, van links na 

regs, is prof Amanda 
Lourens, en mee 
Hannekie Botha en 
Zita Prinsloo. Agter, 
van links na regs, is 
mee Ronel Pieterse, 
Corné Müller en 
Ria van Schalkwyk.
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Ons webblad is daar om jou te ondersteun – stuur 
asseblief jou kommentaar, voorstelle of navrae aan 
me Ronel Pieterse by Ronel.Pieterse@nwu.ac.za, of 
skakel haar by (018) 299 1366.

Lede van die Departement Navorsingsondersteuning durf die Vaalrivier 
op hul vlotte aan.

artikels wat in geakkrediteerde internasionale vaktydskrifte verskyn. 

Belonings om die getal internasionale publikasies in die beste moontlike 

vaktydskrifte te laat toeneem, is in ooreenstemming met die beroep van die 

eksterne span wat navorsing aan die NWU in 2005 ondersoek het. Hulle het 

die Universiteit gevra om om seker te maak dat hulle publikasie in die beste 

moontlike vaktydskrifte onder hulle akademici aanmoedig en beloon.    

Die instel van aansporings soos ITUN:
• stimuleer navorsing en gee erkenning aan navorsers wat geakkrediteerde 

navorsingsartikels publiseer;

• laat die totale publikasie-eenhede binne die Universiteit toeneem sonder 

om gehalte prys te gee, en verseker die voldoening aan  die norme wat 

in die strategiese plan uiteengesit is;

• motiveer personeel om gereeld te publiseer; en 

• verbeter die kwaliteit van publikasies.

Vir meer inligting, skakel asseblief me Zita Prinsloo by Zita.Prinsloo@nwu.

ac.za of by (018) 299 2559

Die NWU het nou ’n institusionele lisensie vir Research-Africa, ’n aanlyn-

inligtingsbron vir navorsers. Dit gee aan alle gebruikers die geleentheid 

om hulle eie kennisgewings te stel en direkte toegang tot wêreldwye 

navorsings- en innoveringsinligting te kry, sowel as nuus oor die jongste 

befondsingsgeleenthede en borge in Afrika.

Gedurende 2007 het die Universiteit hierdie diens met 15 lisensies 

beproef. Dit kom voor of die stelsel, wat op wêreldwye inligtingsbronne 

steun,  vir NWU-navorsers van groot waarde is, en daarom is dit hierdie jaar 

opgegradeer. 

Research-Africa is ’n soekbare databasis wat vir Afrika-gebruikers 

aangepas is. Dit bevat wêreldwye nuus oor wetenskap, tegnologie en 

innoveringsbeleide, sowel as die jongste nuus oor navorsing in Afrika. 

 Benewens pasklaar kennisgewings, ontvang gebruikers twee keer 

per week opdaterings oor tersaaklike kwessies aangaande wetenskap en 

tegnologie in Afrika, asook ’n maandelikse redaksionele nuusbrief. Hulle 

het ook toegang tot befondsingsgeleenthede, wat op ’n daaglikse basis 

opgedateer word.

Hierdie diens kan by http://www.research-africa.net benut word.

Vir meer inligting oor hierdie aanlyndiens, skakel asseblief me Ronel Pieterse 

by Ronel.Pieterse@nwu.ac.za of (018) 299 1366.

Die Departement Navorsingsondersteuning het onlangs sy webblad 

bygewerk en vernuwe – die Intranet sowel as die Internet.  

Alle beleide, aansoekvorms, befondsingsgeleenthede en bykomende 

navorsing-verwante inligting is op die personeel-intranet beskikbaar by: 

https://intranet.nwu.ac.za/en/in-im-rs/fileplan/research/index.html

Navorsingsondersteuning se webblad op die Internet is beskikbaar via die 

NWU se tuisblad (www.nwu.ac.za).  

Een van die sleutelrolle wat die Departement van Navorsingsondersteuning 

speel, is om die NWU-navorsers van befondsingsgeleenthede in kennis te 

stel. Behalwe dat inligting oor befondsingsgeleenthede deur die aanlyn-

databasis, Research-Africa versprei word, versprei die departement ook ’n 

maandelikse kennisgewing oor befondsing per e-pos aan die sleutelpersoneel 

van die NWU betrokke by navorsing, asook die kampusbestuur van die drie 

kampusse. Elke maand se nuwe geleenthede word in besonder uitgelig. 

Die volgende sperdatums vir befondsingsgeleenthede geld: 

• “Franco-South African Scientific Cooperation Programme” (PROTEA) -   

1 April 2008

• “Ford Foundation’s  International Intellectual Property Initiative Priorities 

(IIPI)” - 23 Mei 2008

Vir ander befondsingsgeleenthede besoek die navorsingswebwerf by: 

https://intranet.nwu.ac.za/en/in-im-rs/researchfunding/fundingoppor-

tunities/index.html

Alle aansoeke aan befondsingsorganisasies moet via die Departement  

Navorsingsondersteuning ingedien word.   

Vir enige navrae oor befondsingsgeleenthede, skakel asseblief vir me 

Hannekie Botha by (018) 299 2542

Kry befondsingsgeleenthede
met Research-Africa

Maandelikse
befondsingskennisgewing

Navorsingsondersteuning-webblad



RAADSGREPE
Institusionele Registrateur: Die ampstermyn van prof Chris van der Walt, 
die NWU se voormalige Institusionele Registrateur, het op 31 Desember 
2007 verstryk. Die Raad én die Bestuur het hul waardering uitgespreek vir 
prof Van der Walt se bydraes gedurende die samesmeltingsproses, en vir 
sy insette deur die jare om die behoorlike funksionering van die Raad en 
die Universiteit te verseker. Ná ‘n omvattende keuringsproses het die Raad 
besluit om dr Themba Mosia met ingang van 1 Januarie 2008 in die pos van 
Institusionele Registrateur aan te stel. (Blaai na bladsy drie om meer te lees 
oor die nuut aangestelde Institusionele Registrateur.)

Hersiene Institusionele Plan: Die Raad het die hersiene Institusionele 
Plan (IP) aanvaar – ‘n plan wat daarop gemik is om die NWU te transformeer 
om ‘n “gebalanseerde onderrig-leer- en navorsingsuniversiteit te word, wat 
sy kundigheid op ‘n innoverende wyse implementeer”. Die IP se doelwitte 
is hersien, en ses missie-elemente is geïdentifiseer. (Blaai na bladsy vyf vir 
meer oor die IP.) 

2008-begroting: Die Raad het die 2008-begroting van R1,45 miljard 
goedgekeur, insluitende R484 miljoen vir strategiese fondse. Hierdie 
begroting is belyn met die IP en ondersteun die Universiteit se strategiese 
prioriteite.

Lidmaatskap van Raad: Die ampstermyne van die ministeriële aanstellings, 
dr Lydia Sebego, Voorsitter van die Raad, mnr Gulam Mayet en mnr OJJ 
Tabane, het op 11 Februarie verstryk. Die name van die nuwe lede wat deur 
die Minister van Onderwys, me Naledi Pandor, benoem is, sal binnekort 
bekendgemaak word.
 
Beleide: Die volgende beleide is deur die Raad goedgekeur:
- Argief-, Museum- en Versamelingsbeleid 
- Ongeskiktheidsbeleid (Werknemers)
- Die Institusionele Biblioteekbeleid 
- Navorsings- en Innovasiebeleid 
Hierdie beleide is beskikbaar op die web by: http://www.nwu.ac.za/
opencms/export/NWU/html/gov-man/policy/index_a.html

Wysiging: Studentetugreëls: Die aantal dae wat ‘n student kennis 
gegee moet word van ‘n verhoor in die geval van studentetugverhore word 
verminder van tien dae na vyf dae. 

Oudit- en Nakomingskomitee: Die Raad het goedkeuring gegee vir 
die verandering van die Komitee se naam na die Oudit-, Nakomings- en 
Risikobestuurskomitee.

Advieskomitee vir Studentesteunstelsels (AKSSS): Die Advieskomitee 
vir Studentesteundienste het op 22 November 2007 vir die eerste keer 
vergader om die Komitee se opdrag te finaliseer.

Die Raad se vergaderingskedule: Die Raad se goedgekeurde 
vergaderingskedule vir 2008 is beskikbaar op die web by 
http://www.nwu.ac.za/opencms/export/NWU/html/hsc/Secretariat/Council/
index_a.html

HESA-greep
Hoër Onderwys Suid-Afrika (HESA), in samewerking met die Departement 
van Onderwys (DvO), gaan ‘n eksterne agentskap gebruik om 
kapasiteitsontwikkelingsprogramme vir Raadslede in die hoëronderwyssektor 
aan te bied.

Hierdie besluit is in Oktober 2007 op ‘n HESA-raadsvergadering geneem 
nadat dit duidelik geword het dat Rade geteikende intervensies vir hul lede 
sal waardeer. Die inisiatief sal deel vorm van HESA se bedryfsplan vir 2008.

President Thabo Mbeki het hierdie inisiatief op die laaste vergadering van 
die Presidensiële Werkgroep oor Hoër Onderwys verwelkom.
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NWU bekroon vir
meertaligheid

Die Noordwes-Universiteit het die afgelope tien jaar die meeste  

bygedra tot meertaligheid en nasiebou in die hoëronderwyssektor. 

Dit is die siening van die Pan-Suid-Afrikaanse Taalraad (PanSAT) wat 

die NWU onlangs tydens ’n prestigegeleentheid by die Emperor’s Palace in 

Gauteng met ’n spesiale toekenning vereer het.     

Prof Marlene Verhoef, Institusionele Direkteur: Taaldirektoraat en persoon 

wat verantwoordelik is vir die NWU se meertaligheidsbeleid, glo die wyse 

waarop die Universiteit sy beleid van funksionele meertaligheid toepas, het 

die deurslag gegee en daartoe gelei dat die Universiteit gewen het. 

“Die NWU is verheug oor die toekenning,” sê prof Verhoef. “Dit 

dien bepaald as aanmoediging om voort te gaan en voort te bou op die 

meertaligheidspad wat die NWU reeds ingeslaan het.”

Die NWU se Taaldirektoraat het talle kreatiewe en innoverende projekte 

geloods om funksionele meertaligheid by die Universiteit en in die omgewing 

te bevorder. 

Een van die innoverende projekte is die TransTips-begripshulpmiddel 

wat die personeel-intranet in vier werkstale – Afrikaans, Engels, 

Setswana en Sesotho – beskikbaar stel. ‘n Ander baanbrekerprojek is die 

klaskamertolkdienste wat op twee van die NWU-kampusse, asook by die 

Potchefstroomse Landboukollege en by twee skole gelewer word. 

Die NWU het meertaligheid selfs ’n stappie verder geneem. Uit die 

marknavorsing wat die Taaldirektoraat gedoen het, het dit duidelik geword 

dat die opvoedkundige sektor in Suid-Afrika waarskynlik ook sal kan baat 

by opvoedkundige tolkdienste en daarom het die Direktoraat onlangs begin 

om bestaande kundigheid te kommersialiseer.   Voortspruitend uit die 

marknavorsing het die Direktoraat ’n aparte besigheidseenheid, TransVox, 

gevestig om verdere markgeleenthede te ontgin.  

Prof Marlene Verhoef, Institusionele Direkteur: Taaldirektoraat,  met die 
toekenning wat die NWU van PanSAT ontvang het.
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NWU-tolkdienste verbeter 
kinders se lewens 
Die NWU se Taaldirektoraat het vanjaar hul klaskamertolkdienste na ‘n tweede skool uitgebrei. Nes Hoërskool 
Frikkie Meyer in Thabazimbi, pluk Central Primary School in Potchefstroom nou ook die vrugte van hierdie 
innoverende projekt.  Eish! het vir prof Marlene Verhoef, Institusionele Direkteur: Taaldirektoraat gevra om ons 
meer hiervan te vertel.  

Klein Thabo* het nie in die klas geglimlag 

nie, want skool was vir hom nog nooit 

regtig lekker nie. Maar op ’n dag, 

toe hy sy wiskundeles vir die eerste keer in sy 

moedertaal, Setswana, gehoor het, het ‘n breë 

glimlag sy gesig verhelder.

Thabo is een van die sewe leerders in ’n 

grondslagfaseklas by Central Primary School in 

Potchefstroom wat vanjaar met die tolkdienste 

van die Noordwes-Universiteit (NWU) kennis 

gemaak het. 

“Om Thabo se storie te hoor en te sien hoe 

hierdie projek ‘n verskil in sy lewe maak, is 

voorwaar ‘n hoogtepunt in my loopbaan,” sê 

prof Verhoef. 

Sy verduidelik dat die doel van die tolkprojek 

by Thabo se skool onder meer is om te bepaal tot 

watter mate die tolking na die kinders se huistaal 

’n bydrae tot beter begrip van die lesinhoud, 

beter deelname en hoër punte lewer.

 

“Ná net twee weke kon ons reeds resultate 

sien: die kinders se konsentrasievermoë, hul 

deelname in die klas en selfs die dissipline het 

verbeter,” sê prof Verhoef. 

By Hoërskool Frikkie Meyer in Thabazimbi 

is die tolkprojek al goed op dreef en hoewel 

daar aanvanklik net met die tolking van 

rekenaarstudieklasse begin is, word die diens 

tans ook na biologie en bedryfsekonomie vir die 

junior grade uitgebrei.  

“As gevolg van die sukses by Frikkie Meyer en 

Central Primary School ondersoek ons tans die moontlikheid om die diens 

na nog skole – hopelik in al die provinsies – uit te brei,” sê prof Verhoef.

Tolkprojekte by skole word deur borge in die betrokke dorpe befonds 

en die tolke wat deur die Taaldirektoraat opgelei en aangestel word, is ook 

plaaslike inwoners. Die Taaldirektoraat verskaf ‘n besigheidsplan aan die 

skole, wat hulle kan gebruik om borge te werf en die projek te bestuur.

Benewens die skole, word die volle kurrikulum by die Potchefstroomse 

Landboukollege ook getolk en op die NWU-kampusse is daar tans sowat 

sestig tolke en –assistente in diens van die Institusionele Taaldirektoraat om 

maksimum toegang tot skaars akademiese programme te verseker.

Die Taaldirektoraat beplan om die uitgebreide navorsingswerk wat tot 

dusver rakende opvoedkundige tolking gedoen is, in samewerking met 

kollegas van ander universiteite te publiseer. Ander meertalige universiteite 

besoek ook dikwels die NWU om eerstehands te sien hoe die tolking werk.

* Die naam is verander om die leerder se identiteit te beskerm.

Dié twee leerlinge van Central Primary School luister in verwondering hoe me Dipuo Maphakathi, ‘n tolk van 

die NWU, hul lesse van Engels na Setswana tolk.
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Botsende belange:
        hou u gewete skoon

NUUSBROKKIES UIT DIE IB

Het u enige handelsbande met die Universiteit? Trek u maatskappy of trust of ŉ direkte familielid finansieel 
voordeel uit ŉ verbintenis met die Universiteit? Indien wel, kan daar sprake wees van ŉ belangebotsing, veral as 
dit u verantwoordelikhede as NWU-werknemer beïnvloed. Hoewel dit nie noodwendig neerkom op ŉ oortreding 
nie, moet ŉ belangebotsing erken word, openbaar gemaak word en dan óf beëindig word óf behoorlik bestuur 
word. Die beleid oor botsende belange verskaf riglyne hieroor.

Die beleid oor botsende belange is van toepassing op alle NWU-

werknemers, insluitende postdoktorale navorsers wat ingevolge 

‘n ooreenkoms, toekenningskontrak of uitvinding by die NWU 

betrokke is. 

Hier is die sleutelpunte om van kennis te neem in die beleid oor botsende 

belange:

• ‘n Belangebotsing bestaan indien u, u direkte familielede of u regsentiteit, 

byvoorbeeld ‘n maatskappy of trust, handelsbande met die NWU het 

wat ‘n invloed sou kon hê op u optrede en verantwoordelikhede by die 

werk. In so ‘n geval gaan dit dus nie daaroor of u u werk na behore doen 

nie, maar of u in ‘n posisie is om besluite te neem of te beïnvloed wat 

‘n invloed kan hê op u persoonlike belange teenoor dié van die NWU, of 

wat verminderde inkomste vir die Universiteit of sy filiale tot gevolg kan 

hê.

•  Die algemeen geldende reël is dat alle potensiële belangebotsings vermy 

moet word. Sodanige konflikte (of selfs potensiële konflikte) moet 

verklaar word, en die lynbestuurders moet die nodige stappe neem om 

personeel en die NWU te beskerm deur belangebotsings te vermy.  Indien 

daar in buitengewone omstandighede – met die kennis en toestemming 

van lynbestuurders op die toepaslike vlak – ‘n potensiële belangebotsing 

geïdentifiseer word, moet aanvaarbare reëlings in u taakooreenkoms 

opgeneem word om u betrokkenheid by hierdie aktiwiteite te bestuur. 

So ‘n ooreenkoms sou byvoorbeeld van u kon vereis om nie betrokke te 

wees by enige besluit wat u, u maatskappy of enige lid van u familie sou 

kon bevoordeel nie.  

•  Die Universiteit se aansporingskema maak dit vir personeel moontlik 

om te deel in die kommersiële voordele van innovasie-uitkomstes, soos 

eksterne projekte (met die uitsondering van geoormerkte fondse) en 

tantieme, sowel as dividende uit newemaatskappye. Die beleid bepaal 

dat die deel van sulke opbrengste onderhewig is aan die diskresie van 

die bestuur, gebaseer op deeglike inagname van alle aktiwiteite waaruit 

die NWU en/of personeellid enige monetêre voordeel trek en waar 

verantwoording gedoen word vir alle sodanige uitgawes. 

• U mag wel ‘n ekonomiese belang by nie-Universiteitsaktiwiteite hê, 

solank dit nie aanleiding gee tot ‘n botsing van toegewydheid nie. Dit 

gebeur indien u buiteaktiwiteite met die nakom van u NWU-verpligtinge 

sou inmeng. Indien u betrokke is by enige buiteaktiwiteite wat kan lei tot 

so ‘n botsing, moet u u lynbestuurder daaroor inlig. Probleemareas moet 

weereens opgelos word deur aanvaarbare reëlings in u taakooreenkoms. 

Dit sou byvoorbeeld kon stipuleer dat u onderneem om nie van die 

Universiteit se tyd, eiendom of ander hulpbronne gebruik te maak om ‘n 

private besigheid te bestuur nie.

Dit is interessant om daarvan kennis te neem dat potensiële 

belangebotsing-situasies in sommige gevalle tot voordeel van die 

Universiteit én sy werknemers kan strek. Sekondêre maatskappye wat die 

NWU se navorsingsresultate gebruik om produkte te ontwikkel, mag dalk 

meer suksesvol wees indien universiteitspersoneel bestuursposisies in sulke 

maatskappye beklee. Dit is belangrik om te onthou dat sulke aktiwiteite 

slegs met die Universiteit se medewete en goedkeuring onderneem mag 

word.

Die volledige beleid is op die NWU se webwerf beskikbaar by http://

www.nwu.ac.za/opencms/export/NWU/html/gov-man/policy/ICT_Policy.pdf

In die volgende uitgawe van Eish! kyk ons na die 
Verkrygingsbeleid. 

NWU-interkampus-colloquium: Die internasionaal bekende 
omgewingskundige, dr Patrick Moore, het tydens sy onlangse besoek 
aan die Noordwes-Universiteit sy sienings gedeel oor die implikasies van 
kernkrag en aardverwarming.  Die onlangse kragkrisis het Suid-Afrika 
genoop om te kyk na die verskillende moontlikhede vir veilige en volhoubare 
energiebronne, insluitende die bou van nuwe konvensionele kernaanlegte 
en die nuwegenerasie Modulêre Korrelbedreaktor wat die NWU help 
ontwikkel het. Blaai na bladsy ses om meer te lees oor die Universiteit se 
plan om die kragkrisis die hoof te bied.

Gesondheidsorgfasiliteit: Die IB het goedkeuring verleen vir die 
voorgestelde oprigting van ‘n nuwe gebou op die Potchefstroomkampus 
om die kampusgesondheidsorgfasiliteit te huisves – op voorwaarde dat die 
boukoste nie R3 miljoen oorskry nie. Die aanbevelings vir die konstruksie is 
in Maart 2008 aan die Raad voorgelê word vir goedkeuring.

HOKK-oudit: Die voorbereidings vir die Hoëronderwys-kwaliteitskomitee 
is besig om momentum te kry. Die IB het kennis geneem van ’n 
aanbieding oor die bestuurskwaliteit van Mensehulpbronne, wat deel 
vorm van die selfevalueringsportefeulje. Vir meer inligting oor die 
selfevalueringsportefeulje en die HOKK-oudit, kyk gerus op die intranet 
onder “Strategiese prioriteite”.

Opleiding vir senior bestuur: Die IB het ‘n taakspan byeengeroep 
om ondersoek in te stel na die totstandbrenging van ‘n 
leierskapsontwikkelingsopleidingsprogram vir senior bestuurders. Dit 
is weens ‘n leemte wat geïdentifiseer is gedurende die senior bestuur 
se opleidingsessie wat gefasiliteer is deur dr Theo Veldsman. Drie 
opleidingsbehoeftes onder senior bestuur is geïdentifiseer, naamlik basiese 
opleiding deur die loop van die jaar vir nuut aangestelde senior bestuurders, 
jaarlikse bestuursopleiding met ‘n spesifieke fokus en opleiding om perso-
neel voor te berei vir bevordering/ontwikkeling.

Interkampus-sportdag: Die Institusionele Verteenwoordigende 
Studenteraad (IVSR) het op 1 Maart 2009 die heel eerste NWU-interkampus-
sportdag aangebied. Studente van die Mafikeng-, Potchefstroom- en 
Vaaldriehoekkampus het aan verskeie sportkodes deelgeneem.

DvO-besoek: Afgevaardigdes van die Departement van Onderwys het die 
Mafikengkampus onlangs besoek en was baie beïndruk met die kampus 
se prestasies. Die afgevaardigdes het aangedui dat daar ‘n goeie kans is 
om meer fondse vir die Mafikengkampus te kry, en die IB het aansoek 
gedoen om addisionele befondsing ten bedrae van R83,1 m. Dié besoek is 
gevolg deur die amptelike opening van die nuwe geboue van die Fakulteit 
Opvoedingswetenskappe op die Potchefstroomkampus deur die Minister 
van Onderwys, me Naledi Pandor.
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Voor ... Die eerste personeellede van die Institusionele Kantoor maak 
reg om binnekort na die C1-gebou te verhuis. Die trek sal in vier 
fases onderneem word. Die eerste is tussen 17 en 21 Maart 2008, 
die tweede tussen 25 en 28 Maart 2008, die derde tussen 7 en 11 
April 2008, en die vierde fase tussen 14 en 30 April 2008. As gevolg 
van operasionele oorwegings gaan IK-departemente soos IT, Fisiese 
Infrastruktuur en Beplanning en Finansiële Administrasie nie na die 
C1-gebou skuif nie. Die nuwe telefoonnommers, kantoornommers 
en bussienommers van die personeel wat na die C1-gebou trek, sal 
so gou as moontlik beskikbaar gestel word nadat dit gefinaliseer 
is. Hier is projekspanlede, mee Hester Klein (voor links) en Ria Nel 
(voor regs), en mnre André Massyn (agter links) en Andrew Fouché 
(agter regs) in die kantoor van die Visekanselier, dr Theuns Eloff. 
Hou dié ruimte dop om te sien hoe die kantoor gaan lyk as alles 
op hulle plek is. Die ‘Na’-foto sal in die volgende uitgawe van Eish! 
verskyn.

NUUS VAN DIE INSTITUSIONELE BESTUUR

Opnamebevindings dui 
op ’n positiewe uitkyk 

Die resultate van die 2007- kultuur-en-klimaatopname is nou 
bekend en aanduidings is dat personeel regoor die Universiteit oor 
die algemeen positief gereageer het op die vrae wat gevra is. Die 

oorkoepelende indruk is een van inkoop en erkenning van vordering. 
’n Ander positiewe eienskap van die 2007-opname is dat die 718 

response wat ontvang is ’n toename van 89% toon vergeleke met die 
responskoers in 2005. Die 2007-opname volg op die aanvanklike opname 
wat in 2005 uitgevoer is.

’n Opsomming van die resultate sal deur die Visekanselier, dr Theuns 
Eloff, en die drie kampusrektore aan personeellede gekommunikeer 
word.  Daarbenewens is die resultate ook op die personeel-intranet onder 
“Strategiese prioriteite” beskikbaar.  ’n Inligtingsessie, onder leiding van dr 
Harry Swart van What Works Consulting, die  agentskap wat verlede jaar die 
opname onder NWU-personeellede gedoen het, sal ook gehou word. 

Nadat ’n verslag van 96 bladsye van die agentskap ontvang is, is ’n NWU-
komitee aangestel om die dokument in ’n bondiger verslag op te som. Dit is 
by die Institusionele Bestuursvergadering (IB) op 27 Februarie 2008 ter tafel 
gelê en vervolgens by die Raadsvergadering op 14 Maart 2008. Spesifieke 
intervensies sal nou deur die IB geformuleer word om sekere gebiede wat 
uitgewys is vir verbetering, aan te spreek.

Die resultate van die jongste opname sal daartoe bydra om die IB en 
werknemers te lei om die Universiteit se kultuur so te versterk dat dit ons 
visie, missie en Institusionele Plan ondersteun. 

NWU beloon sy topdosente
POTCHEFSTROOM – Tydens ‘n onlangse NWU-galadinee het die Universiteit 

twee historiese mylpale bereik toe vyf dosente van die Mafikengkampus vir 

die eerste keer ooit ‘n Institusionele Toekenning vir Onderriguitnemendheid 

(ITOU) ontvang het, en twee dosente van die Potchefstroomkampus spesiale 

erkenning gekry het vir uitnemendheid in kreatiewe werk.

Mnr Ian Marley, ’n dosent en kunstenaar van die Skool vir 

Kommunikasiestudies en dr Franci Greyling, ‘n dosent en skrywer verbonde 

aan die Skool vir Tale, beide van die Fakulteit Lettere en Wysbegeerte, was 

die ontvangers van die nuut ingestelde toekenning vir artistieke of kreatiewe 

uitsette wat deur die Potchefstroomkampus geïnisieer is. 

Nóg drie personeellede het die toekennings vir die beste dosente op 

hul onderskeie kampusse ontvang. Hulle was dr Helen Drummond van die 

Fakulteit Landbou, Wetenskap en Tegnologie op die Mafikengkampus, me 

Betty Breed van die Fakulteit Opvoedingswetenskappe op die Potchefstroom-

kampus en dr Werner Nel van die Skool vir Modelleringswetenskappe op die 

Vaaldriehoekkampus.

Daarbenewens het 29 dosente op die Potchefstroomkampus en vyf op 

die Vaaldriehoekkampus institusionele onderrig-leertoekennings ontvang.

Dr Ngoato Takalo, Adjunkhoof van die NWU en Uitvoerende Direkteur: 

Onderrig-Leer, sê ITOU is daarop gemik om akademiese personeellede 

wat betrokke is by kontakonderrig aan die NWU aan te moedig om hul 

onderrigvaardighede te ontwikkel.

Dr Ngoato Takalo, NWU-Adjunkhoof en Uitvoerende Direkteur: Onderrig-
Leer, (Voor, tweede van regs) en lede van die Mafikengkampusbestuur 
wens die ITOU-wenners van die Mafikengkampus geluk.  Agter van links: 
Prof Philip Iya, Direkteur: Skool vir Voorgraadse Studies - Regte,  Me 
Vuyo Wayi, (pryswenner), dr Mogege Mosimege, Viserektor: Akademie, 
Mafikengkampus, en me Karen Visser, (pryswenner). Voor van links: Dr Helen 
Drummond, (pryswenner en beste dosent), dr Nti Mokoena, Direkteur van 
die Akademiese Ontwikkelingsentrum, me Thoko Magodielo, (pryswenner), 
dr Masabata Ranko-Ramaili, Senior Akademiese Ontwikkelingsbeampte, 
prof Reinford Khumalo, Dekaan: Fakulteit Handel en Administrasie, en prof 
Sevid Mashego, Viserektor: Kwaliteit en Beplanning. Afwesig: Dr Kulasiri 
Perera, (pryswenner).
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Tweede interkampus sosiale 
dag bevorder eenheid
NWU-personeellede van die drie kampusse en die Institusionele Kantoor het in hulle hordes opgedaag om die 
tweede interkampus sosiale dag te ondersteun. Eish! was daar om die pretdag wat op 7 Maart 2008 in die rustige 
omgewing van die NWU se Vaaldriehoekkampus gehou is, op kamera vas te lê.

In sy verwelkomingstoespraak het dr Theuns Eloff, Visekanselier van die 
NWU gesê dat die sosiale dag ‘n wonderlike simboliese geleentheid 
is waarmee NWU-eenheid gevier kan word. “Hoewel dit ons ernstige 

doelwit is om ‘n gees van eenheid te bevorder, spog ons ook met ‘n 
unieke verskeidenheid,” het hy gesê, met verwysing na die personeellede 
se T-hemde en die balonne in die kleure van die drie kampusse en die 
Institusionele Kantoor. Die duisend ballonne is kort ná sy toespraak die lug 
in gestuur.

Personeellede het aan items soos ‘n drie- en ‘n vyfkilometerstap, toutrek, 

vlugbal, en ‘n NWU-vasvra deelgeneem. Sommige personeellede het ‘n 
gelukkige trekking gewen en is getrakteer op vlotritte op die Vaalrivier.

Inskrywingsgetalle vir die dag sluit 80 personeellede van die Institusionele 
Kantoor, 137 van die Mafikengkampus, 99 van die Potchefstroomkampus 
en 113 van die Vaaldriehoekkampus in.

Die sosiale dag is deur me Ina van der Watt, Fasiliteerder: NWU 
Werknemerwelstand en haar span georganiseer. Die eerste sosiale dag is 
in November 2007 op die Potchefstroomkampus gehou. Besoek gerus die 
intranet om na nog foto’s van hierdie pretdag te kyk.

In uitbundige luim tydens die vlotvaart is voor van links: mee Eliza Loeto 
(Mafikengkampus), Liezl de Bruyn, (Potchefstroomkampus), Chimone 
Barends (Potchefstroomkampus) en Mamogale Tlholoe (Mafikengkampus). 
In die agtergrond kyk twee lede van die vlotbemanning en me Sonette 
Feirreira van die Institusionele Kantoor toe.

Personeellede stuur eenduisend ballonne in die kleure van die drie kampusse 
en die Institusionele Kantoor die lug in.

Daar gaan hulle... personeellede pak die drie- en vyfkilometerstapitem aan, uitgevat in die kleure van die kampusse en die Institusionele Kantoor.


