
’N DRAER VAN HOOP

- Taal as instrument van bemagtiging aan die Universiteit Stellenbosch -



Taal as instrument van bemagtiging in ’n  
uitdagende konteks van diversiteit 
Ons benader die Universiteit Stellenbosch se taalbestuur  

vanuit hierdie mensgerigte perspektief



Wat maak ons taalbestuur spesiaal?

In ’n tydvak waarin die konsep ‘hoop’ so ’n sentrale rol in alle aktiwiteite van die Univer-

siteit Stellenbosch (US) kry, moet die aandag ook op die rol van taal val. Deel van hierdie 

hoop is ons as Suid-Afrikaners se behoefte om deur ons diversiteit ook ons kollektiewe 

krag te vind in ’n wêreld waarin die uitdagings steeds groter en komplekser word.

Hierdie diversiteit sluit natuurlik ook die talige diversiteit in ons land in, en die Universiteit 

wil deur die verbeeldingryke bestuur van taal allereers erkenning gee aan ’n verbintenis tot 

Afrikaans, maar dan binne ’n konteks waarin die waarde van Engels as wêreldtaal en die 

rykdom van die Afrikatale nie ontken sal word nie. Hierdie breë beginsel is reeds met die 

2002-Taalbeleid vasgelê.

Maar ons wil ook rekenskap gee van ’n ander baie belangrike beginsel, naamlik dat taal 

ons almal se verantwoordelikheid is. Daarom het die Universiteit met ’n verbeeldingryke 

model vorendag gekom om, binne ’n institusionele Taalbeleid en -plan, taalbeplanning en 

-implementering op so ’n wyse te desentraliseer dat die universiteitsgemeenskap gedeelde 

eienaarskap en verantwoordelikheid vir taalbestuur aanvaar. Die bestuur van die Univer-

siteit, alle fakulteite en steundienste, asook ons studente speel hierin ’n rol.



Die spanningslyne tussen toeganklikheid,  
studentesukses en die behoeftes van ’n  
Afrikaanse taalgemeenskap
Dit is die eiesoortige en komplekse kwessies wat ons by  

die US aanpak



Taalbestuur is geen eenvoudige saak nie

Aan die US is daar ten minste drie kragte wat tot die kompleksiteit van ons taalbe- 

stuursmodel bydra, naamlik toeganklikheid, die ideale studenteprofiel en studentesukses, 

en die posisie van Afrikaans.

Toeganklikheid word bevorder deur Afrikaans en Engels, die twee vernaamste  

skoolonderrigtale, in ons onderrig te gebruik. Enersyds bevorder ons toeganklikheid deur 

parallelmediumonderrig aan te wend, wat beteken dat ’n klasgroep in twee parallelle 

strome – een Afrikaans en die ander Engels – verdeel word. So ’n keuse plaas natuurlik 

druk op reeds beperkte hulpbronne soos die kapasiteit van dosente, beskikbare onderrig-

fasiliteite en finansies. Andersyds bevorder ons toeganklikheid deur dubbelmediumonder-

rig aan te wend – wanneer albei tale in een onderrigsituasie gebruik word.

Studenteprofiel en studentesukses: Die ideale profiel van ’n afgestudeerde Stellenbosse 

student sluit in dat daardie student in ’n meertalige konteks sal kan funksioneer, met die 

nodige gevoeligheid vir die belangrikheid van talige diversiteit. Daarom wil ons graag ons 

studente aan meer as een taal blootstel, en dit word bereik deur ’n gemengde taalmodel 

waarin dubbelmediumonderrig saam met parallelmediumonderrig ’n plek kry.

’n Student se sukses word bevorder deur ’n verskeidenheid meganismes vir taalonder- 

steuning, soos taalkursusse, skryfvaardigheidsontwikkeling en die vertaling van studiemate-

riaal.

Die posisie van Afrikaans word verseker deur die Universiteit se onderneming dat min-

stens 60% van die aanbod in voorgraadse programme in Afrikaans sal wees, en deur ’n 

verbeeldingryke en dinamiese bevorderingsplan vir Afrikaans.



Afrikaans ís vir die Universiteit Stellenbosch  
’n kleinood
En ons werk hard aan die bevordering van hierdie besondere  

taal van Afrika!



En ons posisie wat Afrikaans betref, dan?

Die US se erns word beliggaam in die Bevorderingsplan vir Afrikaans, ’n plan wat in die 

eerste plek voorsien vir die aanwending van Afrikaans as taal van leer en onderrig en as 

bestuurs- en administratiewe taal. Dan is daar ook die talle besondere strukture en inisia-

tiewe wat aan hierdie plan gestalte gee. Ons noem graag enkeles:

• Die skitterende rol van die Departement Afrikaans en Nederlands, nie alleen deur 

hulle formele kursusaanbod en beduidende navorsingsuitsette nie, maar ook deur hulle 

eie verbeeldingryke institusionele en gemeenskapsgerigte projekte

• Die Woordfees, wat elke jaar van krag tot krag gaan; dink maar aan die 250 produksies 

met 47 300 feesbesoekers van 2010 – dit verteenwoordig groei van 38%

• Die WOW-projek (Woorde open Wêrelde), waardeur ’n geskatte 17 000 skool-

kinders in die US se voedingsgebied bereik word 

• Die werk wat die US Taalsentrum oor ’n wye front ten behoewe van Afrikaans doen

• ’n E-leerprojek in Afrikaans, wat studente se akademiese geletterdheid in Afrikaans wil 

verbeter

• ’n Leesvaardigheidsprojek by skole, wat gekoppel is aan ’n boekverspreidingsprojek in 

samewerking met ’n boekverspreidingsorganisasie

• Die US se verbintenis met en ondersteuning aan die Woordeboek van die Afrikaanse 

Taal (WAT)

• Vertalingsprojekte, tolking en redigering ten behoewe van Afrikaans, soos die vertaling 

en verwerking van die studenteweergawe van Encyclopaedia Britannica

Hierdie gevarieerde aanbod kan natuurlik alleenlik groei as die Universiteit ook die onder-

steuning van die Afrikaanse taalgemeenskap het.



Die weg van ontwikkeling, implementering en  
bestuur van ’n taalbeleid
Hierdie pad vereis van ons om gereeld te besin en noodwendig  

aanpassings te maak



’n Beleid wat met ’n veranderende  
omgewing tred hou

In 2002 is ’n nuwe taalbeleid en taalplan bekendgestel wat Afrikaans tot voorgraadse 

verstektaal gemaak het, en wat voorsiening gemaak het vir drie ander opsies (parallelme-

dium, dubbelmedium oftewel die tweetalige opsie, en Engelsmedium), wat in besondere 

omstandighede aangewend sou kon word. Op nagraadse vlak was daar groter vryheid om 

ook Engels aan te wend.

Om al ons studente sinvol te akkommodeer en ’n beter balans te vind tussen toegang, 

ideale studenteprofiel en die US se verantwoordelikheid teenoor Afrikaans, is ’n meerta-

lige onderrigmodel ontwikkel wat voorsiening maak vir: 

• ’n Sterker posisie vir parallelmediumonderrig, veral in ’n aantal groot fakulteite, met 

implementering daarvan in die eerste jaar en in sommige gevalle ook in die tweede 

jaar, en die aanwending van dubbelmediumonderrig daarna

• Beskikbaarstelling van studiemateriaal in twee tale

• Verdere ondersoeke na en invoering van die innoverende benutting van taaltegnolo-

gie (waaronder tolking) om meertaligheid te bevorder 

• Verbeterde taalbestuur deur taalimplementeringsplanne vir fakulteite en steundienste 

te aanvaar, ’n verbeeldingryke taalbeplanningsopset in Suid-Afrika 

Ons onderskat nie die uitdagings van die verskillende opsies wat aangewend word nie. Juis 

daarom kan ’n taalbeleid soos die Universiteit s’n nooit in beton gegiet wees nie – dit moet 

met veranderende omstandighede rekening hou. Daarom daag ons mekaar altyd uit om ver-

nuwend te dink en ons taalbestuur te bly bevraagteken op soek na verbeeldingryke oplossings.



Taal tot voordeel van studente en personeel
Ons pak die uitdagings van ’n meertalige onderrigmodel vreesloos aan



Natuurlik bring ons omvattende taalmodel  
ook uitdagings mee!

’n Mens hoor dikwels die uitspraak “Taal kos geld” en dit is sekerlik waar, ook van die Stel-

lenbosse taalsituasie. Die Universiteit spreek hierdie uitdagings vreesloos aan deur fondse 

sinvol aan te wend, onder meer uit die befondsing wat vir die Universiteit se Oorhoofse 

Strategiese Plan (OSP) beskikbaar gestel is. Hierdie OSP stel dit naamlik onomwonde dat 

’n verbeterde taalbestuursmodel een van die Universiteit se belangrikste doelwitte moet 

wees. Dat ons die uitdaging hanteer, spreek uit enkele gegewens:

• R42 miljoen is in 2010 beskikbaar gestel vir die implementering van veral parallel-

mediumonderrig; R1,3 miljoen daarvan was vir die bevordering van Afrikaans

• ’n Jaarlikse toewysing van R7 miljoen aan die Taalsentrum

• R1 miljoen is aan die WAT bewillig

• R350 000 is toegeken om die navorsingsprogram van stapel te stuur

• Die uitdaging is opgeneem om meer fondse te vind sodat die parallelmediumopsie 

verder uitgebrei kan word

Vanselfsprekend is daar ook nog ander uitdagings wat ons moet aanpak, soos om beson-

dere opsies versigtig te oorweeg. Waarom, sou ’n mens kon vra, oorweeg ons nie meer 

tolking nie? Wat gemaak met die spanning tussen die voor- en nadele van dubbelme-

diumonderrig? Die Universiteit sal altyd die uitdaging trompop loop om die aanwending 

van verskillende, soms komplekse oplossings sorgvuldig op te weeg.



Ons ondersteun goeie taalbestuur deur 
goeie navorsing te doen
Ons bemoei ons met die wetenskap van taalbeleid, taalbeplanning en 

taalondersteuning in ’n institusionele konteks wat diversiteit wil bevorder



Goeie taalbestuur berus op goeie navorsing

Effektiewe taalbestuur moet deur goeie navorsing geïnformeer word. Daarom het die 

Raad van die Universiteit die Navorsingsprogram oor Taalontwikkeling en Taalbemagtiging 

goedgekeur, wat voorsiening maak vir ’n verskeidenheid navorsingsprojekte wat sake soos 

die volgende sal ondersoek:

• Taalhoudings

• Die aanvaarding van die US se Taalbeleid

• Die lewensvatbaarheid en aanvaarbaarheid van verskillende taalbeplanningsmodelle

• Suksesvolle praktyke in verskillende taalbeplanningsmodelle

• Die aanwending van alternatiewe modusse, soos tolking en e-leer

• Die effek van akademiese geletterdheidsintervensies op suksesvolle studie

• Taalverwerwing in ’n meertalige akademiese konteks

• Taaltoetsing

 

Met hierdie navorsing hoop ons om die Universiteit te posisioneer as ’n leier op die 

gebied van taalbeplanning en taalbestuur. Daarvan getuig die talle publikasies wat reeds 

verskyn het, soos die verslae oor die houdings oor en aanvaarding van die US se Taalbe-

leid, maar ook die deelname aan nasionale en internasionale kongresse, die aanbied van 

’n eie, uiters suksesvolle internasionale kongres oor taalbeplanning en taalontwikkeling in 

2009 en nog vele meer.



Sonder behoorlike taalondersteuning is ’n 
taalbeleid natuurlik niks werd nie
Ons werk in verband met taalondersteuning word nasionaal 

en internasionaal gereken



Goeie taalbestuur vereis ’n uitgebreide sisteem van 
taalsteun

Behalwe die taalsteun wat binne departementele verband aan studente gebied word, 

vorm die werksaamhede van die US Taalsentrum ’n integrale deel van taalbestuur aan die 

Universiteit. Die volgende gegewens gee ’n beeld van die impak van hierdie taalonder-

steuning:

• Nagenoeg 2 800 studente per jaar volg ons kredietdraende kursusse in akademiese gelet-

terdheid, taalverwerwing en professionele kommunikasie aan verskillende fakulteite

• Ons ontwikkel die skryfvaardighede van meer as 4 000 studente per jaar

• Ons bied kortkursusse vir ongeveer 1 600 nagraadse studente per jaar aan

• Ons bied kortkursusse in Afrikaans, Engels en isiXhosa vir personeel en studente aan

• Ons bedien honderde internasionale studente wat kursusse in Afrikaans, Engels en isiXhosa 

volg

• Ons lewer taaldienste soos vertaling, redigering en tolking aan ‘n groot aantal personeel, 

studente en buite-kliënte

• Ons ontwikkel die akademiese geletterdheidstoetse wat alle voornemende studente skryf; 

hulle lê dit ook by ons af

• Ons bevorder isiXhosa deur opleiding en deur terminologie te ontwikkel (nege terminolo-

gieboeke het al die lig gesien, onder meer die boek met sokkerterminologie wat tydens die 

Wêreldbeker-toernooi verskyn het)

Taalbestuur in ’n meertalige konteks is ’n komplekse saak wat genuanseerde, deurdagte oplos-

sings vra. Daar is in so ’n konteks geen ruimte vir oorvereenvoudiging nie.



“Die US het reeds skitterende werk ten opsigte van taalbeplan-

ning gedoen. Die Universiteit se belangrikste prestasie is die 

mate waarin die instansie sy taalplan in werking gestel het, en 

veral die mate waarin fakulteite aan die hele proses saamwerk.”

Prof Vic Webb, wêreldkundige op die gebied van taalbeplanning en navorsings-
genoot van die Universiteit Stellenbosch; in Kampusnuus
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