Uit die kantoor van die Visekanselier
19 Mei 2004
Beste kollega/student
Ek vra om verskoning vir die "stilte" van die afgelope maand (die vorige e-pos was op 12 Maart), maar met die Aprilreses, en daarna
die aanstellingsproses van die VK, het ek gedink dit is beter om te wag totdat dinge rustiger is.
Belangrike gebeure die afgelope maande... [Lees meer]
Die Raad maak vooruitgang... [Lees meer]
Die aanstelling van die Visekanselier... [Lees meer]
Ander belangrike aanstellings wat gemaak moet word... [Lees meer]
Die integrasieproses is op spoor...[Lees meer]
Die Mafikengkampus het vir lesings heropen... [Lees meer]
Om ons almal op dieselfde vlak (van inligting) te bring, gee ek die volgende deur in verband met die afgelope maande se gebeure
rondom die samesmelting- en integrasieproses:
Die tweede vergadering en werkswinkel van die Raad het op 11 en 12 Maart plaasgevind.
Die tussentydse VK het die Mankwekampus op 23 Maart besoek en die personeel toegespreek en hulle vrae beantwoord.
Die tussentydse bestuur het op 24 Maart en 19 April in Potchefstroom vergader en op 12 Mei in Mafikeng.
Die sluitingsdatum vir aansoeke vir die pos van visekanselier (VK) was 19 April 2004.
Die eerste vergadering van taakspanne wat die Finansieskomitee en Ouditkomitee van die Raad moet vorm het op 22 April
vergader en dié vir die Personeelkomitee op 7 Mei.
Vergaderings van die Senaat en die Institusionele Forum om die Raad te adviseer oor die aanstelling van 'n visekanselier
het op 26 April plaasgevind.
Die Werwingskomitee van die Raad het op 28 April in Potchefstroom vergader, saam met die werwingsagentskap Leaders
Unlimited, wat vir hierdie doel gekontrakteer is. Die werwingskomitee het bestaan uit dr. Johan van Zyl (sameroeper), me.
Lydia Sebego, me. Janine Joubert, dr. Mphane Molefe, prof. Dries du Plooy en mnr. Khotso Rabanye.
Kandidate op die kortlys van die Werwingskomitee het op 29 April toetse in Johannesburg ondergaan om hulle kognitiewe
prosesprofiele en ander bevoegdhede te bepaal.
'n Kortlys van vyf kandidate was op 1 Mei in Johannesburg in onderhoude met Werwingskomitee, wat bygestaan is deur
twee dienende VK's, prof. William Makgoba (Universiteit van KwaZulu-Natal) en prof. Dan Ncayana (Durbanse Instituut
van Tegnologie). Drie finale kandidate is geïdentifiseer en hulle verwysings is nagegaan.
Die Werwingskomitee het op 5 Mei in Mafikeng vergader en sy aanbeveling aan die Raad gefinaliseer.
Die Samesmeltingseenheid het die hoofkantoor in Potchefstroom besoek en 'n vorderingsverslag oor die integrasieproses
ontvang.
Die Raad het op 7 Mei vergader en met 'n meerderheid stemme die aanbeveling aanvaar om dr. Theuns Eloff as VK aan
te stel.
Voorts, maar nie direk verbandhoudend met die samesmelting nie, het daar op Maandag 3 Mei en Woensdag 5 Mei
geweld uitgebreek op die Mafikengkampus, wat daartoe gelei het die kampus gesluit is tot Vrydag 14 Mei. Die kampus is
heropen na uitgebreide gesprekvoering tussen die kampusbestuur, die SR en die Studentefront (die organisasie van
besorgde studente).
Funksionering van die Raad
Die werkswinkel oor korporatiewe bestuur wat op 11 Maart gehou is, was van 'n hoë standaard en baie waardevol vir die Raad. Die
verskil tussen korporatiewe bestuur en bestuur is benadruk, en die kern van korporatiewe bestuur is beskryf as "hande af (bestuur)
en neuse in (beleide en riglyne)".
Tydens sy tweede vergadering op 12 Maart het die Raad begin om meer effektief te funksioneer as tydens sy eerste vergadering.
Kwessies is openlik en eerlik bespreek. Benewens 'n groot aantal ander sake, is besluite geneem oor die funksionering van
Raadskomitees. Daar is ook ooreengekom oor 'n proses om 'n VK aan te stel, met inbegrip van die samestelling en opdrag van die
Werwingskomitee.

Die derde en mees onlangse Raadsvergadering was die moeilikste tot dusver, soos verwag kon word op grond daarvan dat die
Raad een van sy moeilikste besluite tot dusver in sy termyn moes neem, naamlik die aanstelling van 'n VK. En selfs al kon die Raad
nie konsensus daaroor bereik nie, was dit agterna duidelik dat die feit dat daar gestem moes word, nie die Raad verdeel het nie.
Daar was (en is steeds) 'n gevoel van hernieude verbintenis en vasberadenheid om die nuwe Universiteit te laat slaag, en om die
bestuur daarin te ondersteun om dit te bereik. Hierdie Raad het die grondslag gelê vir optrede en korporatiewe bestuur wat in die
beste belang van die Universiteit is.
Die aanstelling van die Visekanselier
Ek wil graag hierdie geleentheid gebruik om almal te bedank wat my ondersteun het en my gelukgewens het met my aanstelling. Dit
is 'n groot voorreg en ek het 'n groot verantwoordelikheid ontvang. Ek onderneem om my bes te doen vir die nuwe Universiteit as
geheel. Ek glo dat ons die samesmelting kan laat werk en die Noordwes-Universiteit een van die beste universiteite in die land kan
maak.
Aan die kollegas en studente wat nie my aanstelling gesteun het nie: laat ons nou hande vat en saamwerk in die beste belang van
die kampusse, maar veral vir die beswil van die Universiteit. Ons het almal se toewyding nodig in hierdie proses. Ek wens ook graag
vir dr. Takalo geluk met die manier waarop sy deelgeneem het aan die verkiesingsproses, gee erkenning aan haar vir die goeie
verhouding wat ons deurentyd gehad het en bedank haar vir die ondersteuning wat ek reeds van haar ontvang het in my nuwe rol.
Julle is waarskynlik bewus van beriggewing in die media dat die aanstellingsproses tekortgeskiet het en nie regverdig was nie.
Hoewel ek nie graag kommentaar wil lewer op die feit van my eie aanstelling nie, dink ek dat dit belangrik is om dit duidelik te maak
dat die Raad eenparig was in sy tevredenheid oor die regverdigheid en deursigtigheid van die proses. Die Raadsvoorsitter, mnr.
Litha Nyhonyha, het hierdie siening by verskeie geleenthede in die media gestel. Die Departement van Onderwys en die Ministerie
het ook hulle tevredenheid met die proses te kenne gegee.
Dit is belangrik dat ons hierdie beweerde omstredenhede iets van die verlede maak en konsentreer op ons kernbesigheid, naamlik
die samesmeltingsproses en die toekoms.
Die aanstelling van die Kanselier
Nog 'n belangrike aanstelling is dié van die simboliese hoof van die Universiteit, naamlik die Kanselier. Die Raad het tydens sy
vergadering in Maart eenstemmigheid bereik oor 'n proses daarvoor, en nominasies moes teen 12 Mei 2004 ontvang gewees het.
Die Kanselier sal deur die Raad verkies word tydens die Raadsvergadering van 18 Junie in Mafikeng.
Die aanstelling van senior bestuur
Die Uitvoerende Komitee van die Raad vergader op Vrydag 21 Mei in Johannesburg en sal hierdie saak dan bespreek, met die oog
daarop om aanbevelings te maak aan die Raadsvergadering van 18 Junie. 'n Proses sal waarskynlik voorgestel word in gevolge
waarvan die senior bestuur (bv. Viserektor, kampusrektore, institusionele registrateur en institusionele finansiële direkteur) later
vanjaar aangewys sal word. Meer besonderhede hieroor sal later beskikbaar wees.
Die integrasieproses
Ek rapporteer graag dat die integrasieproses op koers is. 'n Paar hoogtepunte moet vermeld word:
Die Raad het die 2004- gekonsolideerde begroting van die Noordwes-Universiteit aanvaar. Dit beteken dat ons nou een
universiteitsbegroting het vir die res van die jaar en dat die bestuur en personeel volstoom daarmee kan voortgaan om die
planne te implementeer wat vroeër gemaak is.
Die Tussentydse Bestuur het ook 'n finale samesmeltingsbegroting aan die Samesmeltingseenheid voorgelê en dit sal
binnekort met die Departement bespreek word.
Daar is goeie vordering gemaak met die nuwe Algemene Akademiese Reëls, en ook met 'n eenvormige beleid oor
toelatingsvereistes vir 2005. Dit en ander aangeleenthede sal na die Senaat geneem word aan die begin van Junie, en
daarna na die volgende Raadsvergadering op 18 Junie 2004 in Mafikeng.

Daar word gewerk aan verskeie beleide, stelsels en prosedures. 'n Meer omvattende verslag sal uitgereik word na die
vergadering van die Tussentydse Bestuur op die Vaaldriehoekkampus op 3 Junie.
Die situasie op die Mafikengkampus
Dit is met dankbaarheid dat ek kan rapporteer dat die kampus op Maandag 17 Mei vir lesings heropen het, en dat die proses om
aandag te gee aan die probleme van studente en personeel aan die gang is.
Na aanleiding van die onderhandelings tydens die afgelope weke het 'n vergadering van die verteenwoordigers van die kampus-SR,
die Studentefront en die bestuur plaasgevind op 19 Mei. Tydens hierdie vergadering sou die kwessies waaroor daar ooreengekom is
in die Memorandum van Verstandhouding, verder bespreek word, veral die kwessie van studente- korporatiewe bestuur. Hierdie
saak is dringend, omdat die Institusionele SR se grondwet op 18 Junie aan die Raad voorgelê moet word vir 'n besluit, en omdat dit
dus by wyse van 'n wettige proses gefinaliseer moet word.
Ek bedank graag alle belanghebbendes vir hulle volgehoue volwasse en rasionele optrede tydens die onderhandelings. Dit het ons
uit ons gemaksones geruk, maar ons het werklik geen ander keuse gehad nie.
Ek het verlede week vergader met die Personeelvereniging oor die kwessies en besorgdhede wat deur hulle geopper is, en 'n
ooreenkoms is ook bereik dat 'n vergadering voor die einde van vandeesweek sal plaasvind tussen die Kampusbestuur en die
Uitvoerende Komitee van die Personeelvereniging. Daar is ooreengekom oor 'n agenda en die partye het hulleself opnuut verbind
tot die Erkenningsooreenkoms. Hier is daar ook rede vir optimisme: slegs ope, openhartige en eerlike samesprekings sal ons laat
vorder en sal ons help om te werk aan die werklike probleme op die kampus.
As Tussentydse Bestuur sal ons die situasie noukeurig monitor, en ondersteuning en advies gee waar dit nodig is en waar dit gevra
word. Uiteindelik het die onderskeie rolspelers op die onderskeie kampusse geen ander keuse nie as om in eerlikheid en integriteit
met mekaar saam te werk, met wedersydse respek en met die belange van die Universiteit en sy kampusse as prioriteit.
Die komende eksamen
Dit is ook gepas om almal wat betrokke is by die komende eksamen alles van die beste toe te wens: hetsy dit die studente is wat
geëksamineer gaan word, die akademiese personeel wat die eksamenvraestelle gaan opstel en nasien, of die
ondersteuningspersoneel wat dit moontlik maak vir die eksamen om plaas te vind in 'n atmosfeer van vrede en ordelikheid. Mag ons
almal die vrugte van ons arbeid pluk .
Ek sal weer van my laat hoor na die Raadsvergadering van 18 Junie.
Mooi loop, tsamaya sintle, go well.

Theuns Eloff
Visekanselier

