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Die verenigde Noordwes-Universiteit het in 2005 op ’n hoë noot weggespring, veral aangesien verskeie mylpale
wat in die loop van 2004 bereik is, geïmplementeer kon word, byvoorbeeld die algemene akademiese reëls,
gemeenskaplike toelatingsvereistes en die gedeelde akademiese rooster vir 2005. Soos u sekerlik agtergekom
het, was die eerste kwartaal van 2005 uiters bedrywig en ’n groot uitdaging. Ek is trots daarop om, benewens
die normale siklus van kernaktiwiteite, die volgende suksesse op die samesmeltingstelbord te kan byvoeg:
Die akademiese jaar is op ’n hoë noot begin deur die amptelike openingseremonies van die onderskeie
kampusse, wat met die inhuldigingsplegtighede vir die kampusrektore gekombineer is. Hierdie plegtighede is
goed bygewoon (ook deur Institusionele Bestuur) en is gehou op 11 Februarie op die Potchefstroomkampus, op
17 Februarie op die Vaaldriehoekkampus en op 28 Februarie op die Mafikengkampus (insluitend die
Mankwekampus).
Die NWU is een van slegs ’n handjievol universiteite landswyd wat geen studente-onrus tydens die
registrasietydperk en Februarie 2005 ondervind het nie. Alle lof aan die toewyding van personeel en studente
om die samesmelting te laat slaag, want die vreedsame en suksesvolle registrasietydperk het ’n sterk boodskap
ten opsigte van die stabiliteit en doeltreffendheid van die NWU as ’n saamgesmelte universiteit uitgestuur.
Die Institusionele Bestuur asook kampusbestuur (dekane ingesluit) het aan die begin van Januarie 2005
intensiewe bestuursopleiding en ontwikkeling ondergaan. Die twee hoofdoelwitte van die kursusse is ten volle
bereik, naamlik om die bestuurders ’n mate van opleiding in basiese en gevorderde bestuurstegnieke en
modelle te gee (byvoorbeeld finansiële, strategiese, diversiteits- en veranderingsbestuur), en om ’n
gemeenskaplike bestuursbeleid en -taal oor die verskillende kampusse heen te smee. Gegee die voordele wat
reeds sigbaar is, is daar beplan dat ander bestuursvlakke (byvoorbeeld direkteure en departementshoofde van
skole en departemente asook direkteure by die hoofkantoor) ook so gou doenlik aan hierdie tipe program sal
deelneem (so vroeg as die Maart-reses, maar moontlik tydens die Julie-reses).
Die volgende strategiese prioriteite is by die Institusionele Bestuursprestasie-ooreenkomste vir 2005
geïnkorporeer:
Om die samesmeltingsintegrasie af te handel;
Onderrig-leer — met die fokus op die vordering van spesifiek eerstejaarstudente;
Navorsing — met die fokus op meer gepubliseerde artikels en meer meesters- en doktorsgraadstudente;
Toepas van kundigheid — met die fokus op die genereer van sogenaamde derdestroominkomste, onder
andere uit kommersialisering en kortkursusse, maar ook om ’n ondersteunende omgewing vir
gemeenskapsdiens te skep; en
Personeelontwikkeling en veral prestasiebestuur.
Die nuwe organisasiestruktuur nader voltooiing, en ’n omvattende vorderingsverslag sal na die Raad se
Mensehulpbronkomitee deurgestuur word wat vir Meimaand geskeduleer is. Met die aanstel van drie dekane op
die Mafikengkampus (kyk Raadsnuusbrief) is die enigste vakatures op seniorbestuursvlak die twee dekane op
die Mafikengkampus asook die Viserektor Akademies (Potchefstroom-kampus) (kyk Raadsnuusbrief ).
Met betrekking tot finansies is die aanvanklike aanduidings (maar ongeoudit) dat die NWU ’n besonder goeie
eerste jaar beleef het, veral in die lig van die samesmelting-inkorporering en die gepaardgaande koste daarvan.
In hierdie verband het die Samesmeltingseenheid van die Onderwysdepartement aangedui dat hulle bereid sal
wees om, benewens die reeds toegekende R414,4 miljoen (sodra hulle die toepaslike begrotingstoekennings
ontvang het), fondse beskikbaar te stel vir personeel- en studente-IT-stelsels (R23 miljoen).
Ons het op 14 April 2005 ’n besonder suksesvolle seremonie gehou waartydens die Noordwes-Universiteit van
stapel gestuur en die Kanselier en Visekanselier ingehuldig is. By hierdie geleentheid is die 2004-uitslae ook
bekend gemaak [Lees meer]
Na ’n breë konsultasieproses het die Institusionele Bestuur op ’n nuwe universiteitslied besluit. By geleentheid
van die bekendstelling van die nuwe instelling is weergawe B deur die gesamentlike koor aangebied en dit sal

nou deur die institusionele kommunikasiebestuurder meer algemeen bekendgemaak word. Ek is besonder trots
daarop dat die lied ons eie produksie is en wil graag my erkentlikheid teenoor die volgende persone/groepe
uitspreek:
Komponiste: Awie van Wyk en Martin Watt
Lirieke: Hein Viljoen in samewerking met Tshwaro Abram Pule, Vera Motsilanyane, Theriso Tsambo
en die Mafikeng-komitee vir die Setswana, asook Rigardt Pretorius, Johan Zerwick, Maria Letsie en
Karien Brits.
Sameroeper van die proses: Horst Bütow
Ons kernaktiwiteit vorder uitmuntend goed, en ons is geseënd dat ons weer eens nie net 'n groot getal
eerstejaarstudente gelok het nie (4 860 eerste inskrywings), maar ook dat hulle van so 'n hoë gehalte is. Dit het
die totale getal inskrywings vir 2005 op 38 143 te staan laat kom. ’n Uittreksel uit die verslag van die
Institusionele Bestuur aan die Raad met betrekking tot die kernaktiwiteit is beskikbaar by [Lees meer]
Die nuwe statuut is reeds vir goedkeuring aan me. Naledi Pandor, Minister van Onderwys, voorgelê (kyk
Raadsnuusbrief ).
Die visie en missie van die nuwe instelling nader nou die voorlaaste fase. In opvolging van die insette wat
ontvang is van die kampusse, senior bestuur, senaat, die Institusionele Forum, konvokasiebestuur, individuele
personeellede, die werksgroepe van die Raad asook die besprekings tydens die jongste Raadsvergadering (kyk
Raadsnuusbrief), is ons tans in die proses van finalisering van ’n visie en missie voor die JunieRaadsvergadering. Die jongste weergawe van die dokument, Visie, waardes en missie, is hierby aangeheg
[lees meer]. Die besonderhede met betrekking tot die verdere konsultasieproses sal afsonderlik aangekondig
word..
’n Algemene lewenskoste-aanpassing van 6% wat van 1 April 2005 af in werking tree is suksesvol met die
verskillende vakbonde beding. Die Institusionele Bestuur sal ’n lewenskoste-aanpassing van 4,3% ontvang, wat
ook van 1 April 2005 af geïmplementeer sal word.
In die Raadsnuusbrief sal u opmerk dat die besprekings rakende die toekoms van die Mankwekampus nou op
Raadsvlak bespreek word, en ons hoop dat ons so gou moontlik tot ’n beslissing kan kom.
In my voordrag tydens die NWU-bekendstellingseremonie het ek die feit beklemtoon dat ons met vlieënde
vaandels oor die eerste hindernis van die samesmelting-integrering is. Ons het dit goed gedoen – "ons het dit
reggekry”. Die uitdagings staar ons egter steeds in die gesig, en uit die verslag van die Institusionele Bestuur en
die Nuusbrief van die Raad, soos hierbo vermeld, sal u besef dat ons ons weer eens daartoe verbind het om in
die loop van 2005 heelwat te vermag ...
My beste wense vir die aanloop tot die Junie-eksamen!
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