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Beste kollegas
In die Julie-nuusbrief het ek melding gemaak van ‘n aantal spesifieke uitdagings tot die einde van die jaar (o.a. vordering met
akademiese programbelyning, die verkiesings van die onderskeie kampus-VSR’e, en die konstituering van die nuwe
Institusionele VSR). Sommige hiervan is nog steeds uitdagings (soos die konstituering van die IVSR).
Hoewel goeie vordering gemaak is met kwessies soos die aanvaarding van die missie, waardes, missiestelling, en die konsep
(drie jaar) Institusionele Plan, is nog harde werk nodig om verder vorm te gee aan ons universiteit. En: toe die Institusionele
Bestuur die konsep Institusionele Plan op die Raadsvergadering van Junie 2005 ter tafel gelê het, het die Raad besluit om dit
nog nie te aanvaar nie, maar om ‘n bykomende Transformasieplan aan te vra – een wat sal fokus op die kwessies van
indiensnemingsgelykheid, akademiese beheer en bestuur en simboliek en eenheid.

Transformasieplan
Agtergrond
Die Konseptransformasieplan word tans oorweeg deur die Senaat, die Tussentydse Institusionele Forum, Senior Bestuur, die
betrokke Raadskomitees en die Raad (2-3 September). Na afloop van hierdie besprekings sal 'n gekonsolideerde Institusionele
Plan (met inbegrip van die transformasie-aspekte) vir goedkeuring voorgehou word by die Raadsvergadering wat geskeduleer is
vir 23 September 2005.
Die oorhoofse doelwit van die transformasieplan is om die pas van die samesmeltingsproses te versnel ter bereiking van 'n
groter mate van eenheid, transformasie en billikheid. Die verlangde, sigbare, diep integrasie en eenheid sal eers bereik wees
wanneer die harte, en dus die gedrag, van die belanghebbendes in die NWU getransformeer is deur die visie, waardes en
missiestelling van die NWU.
In die Transformasieplan word die volgende kwessies onder die loep geneem:
Logo
Na deeglike ondersoek en oorweging (o.a. terugvoer van kommunikasiekundiges en eksterne belanghebbendes), maak die
Institusionele Bestuur (IB) die volgende aanbevelings:
Dat die tussentydse logo (die twee skakels van 'n ketting) nou die permanente logo van die NWU moet word. Dit het 'n
eenvoudige ontwerp wat hoogs herkenbaar geword het (die belangrikste aspek van 'n logo of handelsmerk).
Noudat hierdie verenigende handelsmerk homself gevestig het en ons 'n tydperk betree waar die klem op verenigende
simbole behoort te val, moet die wapens van die voormalige universiteite nie meer saam met die hooflogo gebruik
word nie. Die behoud van die voormalige universiteite se wapens was 'n oorgangsmaatreël om die nuwe logo kans te
gee om gevestig te raak as die moederhandelsmerk. Hierdie verenigende logo beteken nie dat daar wegbeweeg word
van die balans tussen eenheid en diversiteit nie. Die diversiteit van elke kampus sal steeds erken word deur middel
van spesifieke kampusname (soos “NWU Mafikeng”, “NWU Pukke” en “NWU Vaalpukke”).
Die paragraaf onderaan die briefhoof wat die samesmelting verduidelik, moet uitgelaat word.
Indiensnemingsgelykheid
Die belangrikheid van transformasie t.o.v. demografie spreek vanself. Alle Suid-Afrikaanse instellings behoort die rasse-,
geslag- en gestremdheidsprofiel van die land se mense beter te weerspieël. Die kerndoelwit met hierdie indiensnemingstrategie
is om uit te kom by 'n meer billike en diverse personeelsamestelling in die NWU en sy kampusse. Wat dit aanbetref, is dit maklik

om aan te voer dat dit onmoontlik of te moeilik is (soos wat by Wits gebeur het), maar ons sal die uitdaging aanvaar en hard
werk om 'n meer billike personeelsamestelling vir die NWU en sy kampusse te bereik. Ons glo dat dit moontlik is om nie
momentum te verloor wat die kernbesigheid aanbetref terwyl ons verbeterde billikheid en transformasie nastreef nie.
Ten opsigte van die volgende diagram (met erkenning aan Tony Manning), is dit duidelik dat die NWU nie halfpad kan ophou
met hierdie twee belangrike kwessies nie (“toegewyde mislukkings”). As ons slegs klem lê op prestasie en doeltreffendheid, is
ons een van die dae “yesterday’s heroes”, en as ons prestasie afskeep ten gunste van transformasie en billikheid, sal ons
uiteindelik wees wat Manning beskryf as “new supremacists”, sonder die nodige vaardighede, ervaring, of die vermoë om
resultate te kry ('n kenmerk van baie plaaslike owerhede vandag). In die Suid-Afrika van vandag is daar geen ander alternatief
as om 'n “new visionary” te word nie – wat prestasie sowel as transformasie, en doeltreffendheid sowel as billikheid aanvaar en
bevorder.
Die indiensnemingsgelykheidstrategie (as deel van die Indiensnemingsgelykheidsplan waaroor steeds in 'n onder-na-bo-proses
gekonsulteer word) neem kennis van verskeie veranderlikes, waaronder die nasionale demografiese profiel van die land se
akademiese populasie, die NWU se huidige en verwagte toekomstige finansiële posisie, die Universiteit se arbeidsomset en die
huidige demografiese profiel van die personeel.
Op grond hiervan stel die strategie konkrete en bereikbare strekdoelwitte vir indiensnemingsgelykheid aan die NWU. Sodra dit
deur die onderskeie liggame en uiteindelik ook deur die Raad aanvaar is, sal 'n omvattende kommunikasiepoging aangepak
word.
Akademiese beheer
Een van die grootste uitdagings is om eenheid te bereik in akademiese beheer en bestuur – ook wat programbelyning en
navorsing betref. In die Statuut word bepaal dat kampusse as (vertikale) besigheidseenhede bedryf moet word en dat die
onderskeie kampusrektore in die finale instansie verantwoordelik is vir alles wat op 'n spesifieke kampus gebeur. Ons glo dat dit
die beste bestuursmodel is, maar besef ook dat sterk “horisontale” en integrerende maatreëls nodig is ten einde die nodige
belyning van programme, navorsing en kwaliteit te verseker. Dit dan is die fokus van die huidige poging. Die beplanning en
implementering van hierdie belyning moet op 'n omvattende en holistiese manier geskied – aangesien dit bepalend sal wees vir
die aard en uitvoering van die NWU se kernbesigheid. In hierdie verband sal die Senaat 'n belangrike rol speel.
Wat dit aanbetref is 'n behoorlike balans tussen eenheid en diversiteit (of sentralisering en desentralisering) baie belangrik. Die
volgende diagram gee 'n aanduiding van die belangrikheid van beide hierdie konsepte.
Dit is duidelik dat ons universiteit nie lamgelê mag word deur halfhartigheid nie, nie plaaslike (kampus)eienaarskap mag verloor
deur sentrisme nie, en nie koherensie mag verloor deur federalisme nie. Die voor die hand liggende antwoord is om eenheid
sowel as diversiteit, en sentralisering sowel as desentralisering, na te streef en heelhartig te ondersteun. Dit sal dien as riglyn vir
die vestiging van behoorlike akademiese beheer- en bestuurstrukture.
Beleide, reëls en prosedures
Alhoewel goeie vordering gemaak is en die Raad teen die 23ste September al meer as 20 beleide aanvaar sal hê, het die IB
proaktief begin met ‘n proses om alle uitstaande moontlike beleide, reëls en prosedures te identifiseer en om seker te maak dat
hulle ook onder die loep geneem word.
Integrasie van stelsels
Studente-IT-stelsel
Die nuwe studente-IT-stelsel is geïmplementeer aan die Potchefstroom- en Vaaldriehoekkampus en die opleiding is so
te sê afgehandel. Die volgende stap sal wees om die stelsel ook op die Mafikengkampus te implementeer, en om die
nodige opleiding daarmee saam te verskaf. Die implementering is geskeduleer vir einde 2006, saam met die stelsels
vir mensehulpbronne en finansies.
IT-stelsels vir finansies en mensehulpbronbestuur
Die Raad het die projek goedgekeur om nuwe finansiële en mensehulpbronbestuur-IT-stelsels daar te stel ten einde
ondersteuning te bied aan die nuwe Noordwes-Universiteit as geïntegreerde instelling. Hierdie stelsels sal
operasioneel wees in die laaste gedeelte van 2006. Die kortertermynvoordeel wat hierdie projek inhou, sal wees dat
alle prosedures wat met finansies en mensehulpbronne te make het getransformeer sal word tot eenvormigheid (om te
pas by die IT-stelsel).

Toegangskaarte vir personeel en student
Institusionele Bestuur, bygestaan deur die Hoofdirekteurs: Finansies en Bedryf op die onderskeie kampusse,
ondersoek tans die transformasie van die toegangskaarte vir personeel en studente aan die Universiteit. Die doelwit is
dat alle kaarte uiteindelik toegang sal verskaf tot alle kampusse en 'n eenvormige voorkoms sal hê.

Implementering van die Statuut
Die Statuut van die NWU is die middel vir die bereiking van strukturele eenheid in die NWU, en in die komende maande sal 'n
aantal nuwe strukture gekonstitueer word. Die “nuwe” strukture sal die Senaat, die Institusionele Forum, die Konvokasie en sy
bestuur en die Raad van Korporatiewe Donateurs wees. Die nuwe IVSR val ook in hierdie kategorie.
Personeel en studente sal deurentyd op hoogte gehou word van nuwe ontwikkelings.

Begrotingsproses
Die proses om 'n konsep universiteitsbegroting op te stel wat op die November-vergadering aan die Raad voorgehou kan word,
is in volle swang op al die kampusse – wat hierin bygestaan word deur die Institusionele Hoofkantoor. Vir die kampusbestuur
(o.a. dekane, direkteurs en departementshoofde) is dit 'n stresvolle tyd, maar ek hoop ons sal die wysheid ontvang om die
kwessies rondom skaarser finansiële hulpbronne van regeringskant, en die verbetering van ons kernbesigheid die hoof te bied.
Die IB sal teen middel Oktober 'n finale besluit oor die begroting neem, waarna dit na die Raad se Finansiële Komitee en na die
Raad self geneem sal word. Die begroting sal ook die prioriteite, soos uiteengesit in die Institusionele Plan, weerspieël.

Internasionale evaluering van Navorsingsfokusareas
Die eksterne evaluering van vyf fokusareas vir navorsing en nagraadse opleiding het van 22-24 Augustus by die
Potchefstroomkampus plaasgevind. 'n Paneel van drie lede van elk van die fokusareas (insluitende buitelandse lede) was
verantwoordelik vir die evaluering onder leiding van prof. Michael Gibbons (vorige Sekretaris-Generaal van die “Association of
Commonwealth Universities”) en me. Svava Bjarnason, die Direkteur vir Navorsing en Strategie van die ACU. Die evaluering is
dus
gedoen
onder
die
vaandel
van
die
ACU.
Die vyf fokusareas is:
WorkWell Navorsingseenheid vir Mense, Beleid en Prestasie
Reformatoriese Teologie en die Ontwikkeling van die Suid-Afrikaanse Samelewing
Volhoubare Sosiale Ontwikkeling
Ontwikkeling in die Suid-Afrikaanse Regstaat
Eenheid vir Bedryfswiskunde en Informatika
Tydens 'n mondelinge terugvoersessie het prof. Gibbons gesê dat die evalueerders kennis geneem het van die politieke
dryfkragte wat gelei het tot die massifisering van hoër onderwys in Suid-Afrika – en die transformasie van die hoër onderwys,
wat aanleiding gegee het tot die vorming van die NWU. Hy het daarop gewys dat vanjaar se evaluering deel uitmaak van 'n
voortgaande proses van evaluering van navorsing aan die Universiteit en dat dit voortbou op die evaluering van verlede jaar en
ander evaluerings in die verlede. Die evaluering het ook rekening gehou met die NWU se uitgesproke ambisie om 'n Modus 2universiteit te word. (Prof. Gibbons, wat 'n wêrelddeskundige op hierdie gebied is, het dan ook tydens sy besoek 'n werksessie
vir dekane en navorsingsdirekteure oor Modus 2-universiteite aangebied.) Die skriftelike verslag van die evalueerders word
vroeg in Oktober verwag.
Die vyf panele het afsonderlik oor hulle bevindinge ten opsigte van die betrokke vyf fokusareas terugrapporteer en het in
verskeie gevalle verwys na positiewe aspekte soos sterk vooruitgang wat gemaak is sedert die vorige evaluering, sterk
leierskap, hoë relevansie en goeie kwaliteit Waardevolle kritiek, wat wissel tussen die verskillende fokusareas, is ook gelewer.
Dit sluit in die noodsaak van meer internasionalisering, die behoefte aan skerper fokus en meer aandag aan die balans tussen
onderrig en navorsing.
In sy algemene gevolgtrekkings het prof. Gibbons namens die evalueerders op die volgende gewys:
Dit is nodig dat 'n navorsingskultuur by al die kampusse van die NWU gekweek word en dat die personeel die Modus
2-gedagte sal verstaan. Veral die jong personeel moet hierin opgelei word.
Die werwing, behoud en beloning van personeel is van die grootste belang. Die inbring van nuwe bloed moet
voortdurend aandag kry.

Ten einde kwaliteit te handhaaf is dit nodig om die jaag na getalle te temper. Dit geld sowel vir navorsingspublikasies
as vir studentegetalle.
Die Universiteit behoort opnuut te kyk na die beleid ten opsigte van eksterne eksaminering van proefskrifte vir
doktorsgrade ten einde te verseker dat internasionale kwaliteitstandaarde gehandhaaf word.
Daar behoort groter interaksie tussen die verskillende fokusareas te wees.
Dubbelsinnigheid in die toekenning van universiteitsfondse aan die fokusareas behoort opgeklaar te word.
'n Sterk bestuurstruktuur word benodig in die lig van die radikale innovasie wat die Universiteit in sy akademiese
strukture ondergaan het.
Die samewerking met eksterne instansies op die gebied van navorsing behoort versterk te word. Eksterne instansies
het 'n groot hoeveelheid deskundigheid wat betrek behoort te word
Die derde, en laaste, evaluering van fokusareas in hierdie siklus word beplan vir Augustus 2006.

Prestasies op die gebied van sport en kultuur
In die laaste maand en 'n half het verskeie van ons sportspanne uitstekende prestasies behaal. Hier volg 'n paar voorbeelde:
Die Mafikengkampus het onlangs die 2005 SASSU Institusionele Sagtebaltoernooi aangebied. Dertien instellings het
geregistreer vir die toernooi en ons manne het 5de geëindig, terwyl die dames die 3de plek behaal het. 4 spelers van
die Universiteit is gekies vir die SASSU Nasionale span. Die vrouespan se afrigter, Mooki Lobelo, is ook gekies as
afrigter van die Nasionale vrouespan.
Die NWU Vaalpukke se netbalspan het onlangs in Kaapstad aan die SASSU-toernooi deelgeneem wat deur die
Universiteit van Wes-Kaapland aangebied is. Nadat hulle verlede jaar as wenners van die C-afdeling uit die stryd
getree het en gevolglik bevorder is tot die B-afdeling, het ons vrouespan hul eerste 6 wedstryde gewen, maar
ongelukkig in die finaal die spit afgebyt teen UJ.
Die PUK-kampus het ook baie goed presteer in die onderskeie SASSU-toernooie. Die karatespan was vir die 6de
agtereenvolgende jaar die algehele kampioene! Sowel die vrouelandloopspan as die vrouegimnastiekspan het eerste
plekke behaal, terwyl die netbal- en pluimbalspanne beide tweede gekom het. Drie NWU-Pukke is gekies vir die
SASSU-netbalspan. Nog twee NWU-Pukke is ingesluit in die SASSU-sokkeroefengroep, terwyl een van ons ander
studente vir die 4de keer gekies is vir die nasionale duathlon-span wat later vandeesmaand aan die
Wêreldkampioenskappe in Australië gaan deelneem.
Godfrey Khotso Makoena het met 'n sewende plek van Helsinki teruggekeer. Hy is tans die voorste driesprong en
verspringatleet in die land en beklee die derde plek op die internasionale ranglys.
Die rits prestasies is opgevolg deur die NWU-Pukke se eerste rugbyspan wat tydens die 63ste Intervarsity teen die
Universiteit van die Vrystaat die hoogste telling ooit teen die Shimlas behaal het deur hulle met 48-28 te klop. Uit die
totaal van 30 wedstryde in gholf, hokkie, netbal, rugby, sokker en tennis wat gespeel is, het die NWU-Pukke 23
gewen.
Baie geluk aan hierdie en ook al ons ander sportmanne en -vroue!

Uitdagings vir die volgende paar maande
Die belangrikste bydrae wat die personeel kan maak, is om seker te maak dat ons goed doen in die uitvoer van ons
kernbesigheid. In hierdie verband wil ek almal van ons herinner aan die doelwitte wat ons aan die begin van die jaar gestel het,
naamlik om spesifiek te fokus op die deurvloeikoers van eerstejaars en om verder stukrag te gee aan ons navorsinguitsette.
Die huidige oorlegplegingsproses m.b.t. 'n transformasieplan wat deel uitmaak van die Institusionele Plan is van die uiterste
belang vir ons instelling. Die Raad sal op sy vergadering wat op 23 September gehou gaan word 'n finale besluit daaroor neem.
Dit sal nie net rigtinggewend wees vir die volgende aantal jare nie, maar dit sal ons ook rig en lei wat betref sake van
onmiddellike belang. Daar is byvoorbeeld verskeie vakante poste op senior vlak wat gevul moet word, naamlik:
Die Institusionele Bestuurder: Korporatiewe Kommunikasie (Me S Letsoalo het bedank sodat sy haar by haar gesin in
Johannesburg kan aansluit).
Die Viserektor: Akademie: Potchefstroomkampus – die Raad het besluit dat hierdie pos ekstern geadverteer moet
word.
Die Kampusregistrateur: Potchefstroomkampus (Mnr S Langtry het 'n loopbaanverandering gemaak, ook om nader
aan sy vrou in Pretoria te wees).
Direkteur Navorsing aan die institusionele hoofkantoor (pos vakante weens aftrede).

Wanneer u hierdie brief lees, sal 'n afvaardiging bestaande uit een verteenwoordiger van elke kampus, sowel as een van die
hoofkantoor, besig wees om “nuwe hoogtes” te bereik... Ons hoop dat ons die krag sal hê om die NWU se vaandel met trots op
die spits van Kilimandjaro te kan plant!
Hartlike groete

Theuns Eloff
Visekanselier

