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                12 April 2021 

 

KOMMENTAAR OP DIE UNIVERSITEIT VAN STELLENBOSCH SE 

KONSEPTAALBELEID, 2021. 

 

StudentePlein is ‘n onafhanklike studenteorganisasie wat as nie-winsgewende 

organisasie geregistreer is, met die oorhoofse oogmerk om ons lede en 

ondersteuners – Afrikaanse studente – met hul studies in Afrikaans by te staan. Hierdie 

oogmerk behels om ten behoewe van ons lede, universiteite verantwoordbaar te hou 

en lede se regte te beskerm ten opsigte van die wyse waarop Afrikaans in klaskamers 

gebruik word en die mate waartoe daardie gebruik aan wetlike voorskrifte en interne 

beleide en aanbevelings voldoen. Van besondere belang hier is dat ons Afrikaanse 

studente – lede – in nege fakulteite van die Universiteit van Stellenbosch (“US”) 

verteenwoordig en ten doel het om hulle regte te beskerm. 

 

StudentePlein se ontstaan is nie toevallig of lukraak nie. Die stigters van StudentePlein 

het sedert 2016 die verdwyning van Afrikaans in klasse by die US eerstehands ervaar, 

en die organisasie tot stand gebring sodat daardie Afrikaanse studente wat na ons 

sou kom, nie onderwerp hoef te word aan ’n armoedige Afrikaanse aanbod in klasse 

en tutoriale soos ons dit beleef het nie. Die stigters kan persoonlik getuig van die 

redusering van Afrikaans by die US tot ’n versiering wat maar sporadies aan die lewe 

gehou word deur daardie handjievol dosente wat simpatiek was en is teenoor hul 

studente se behoefte aan Afrikaanse kontak en aanbod. Ander dosente kies weer om 

minagtend te wees en Afrikaanse studente openlik te brandmerk wat in die klasse 

aandring op die korrekte toepassing van die taalbeleid sover dit Afrikaans betref – ’n 

stand van sake wat nie deur omslagtige klagteprosedures geremedieer kan word nie. 
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Belangriker egter as die stigters se persoonlike ervarings, is dat StudentePlein vandag 

talle voorgraadse studente, met hul opleidingstoekoms voor hulle, verteenwoordig. 

’n Beduidende hoeveelheid sal hul studies slegs kan afhandel as dit in Afrikaans is, en 

ons is primêr met hul pedagogiese behoeftes bemoei. Ons ontferm ons ook oor 

daardie lede wat studies in Engels sal kan afhandel, maar weens ’n eksklusiewe 

Afrikaanse skoolopleiding geweldige inspanning aan die dag sou moet lê om dit te 

kan doen. Óf lede wel in Engels kan studeer, al dan nie, is buitendien nie vir 

StudentePlein so relevant soos lede se behoefte om in Afrikaans te studeer sodat 

hulle na goeddunke dokters, ingenieurs, onderwysers en maatskaplike werkers in hul 

gemeenskap van keuse kan word nie. Ons is van mening dat die uitnemendheid van 

’n instelling soos die US grootliks afhang van die mate waarin kennisoordrag 

plaasvind in voeling met die behoeftes en ontwikkeling van naasliggende 

gemeenskappe. Om tersiêre opvoeding in ’n openbare onderwysinstelling te 

ontvang in die amptelike taal of tale van eie keuse waar daardie onderwys 

redelikerwys doenlik is, is ook ’n verskanste grondwetlike reg. StudentePlein is van 

mening dat dit redelikerwys doenlik is om vir Afrikaanse studente opvoeding in 

Afrikaans te bied.  

 

Dat die US tans vir Afrikaanse studente opvoeding in Afrikaans bied is dalk in ’n 

gesimuleerde sin waar. Die huidige taalbeleid van die US, asook die nuwe 

konsepbeleid, verwys tog telkens na Afrikaans. Maar enige student wat klasse 

bywoon sal kan getuig van die sintetiese aard van Afrikaanse aanbod in klasse: net 

genoeg vir formele voldoening aan die uiters vae en wyd bewoorde taalbeleid. Dit is 

inderdaad die oorweldigende getuienis van ons lede. Per slot van sake, het baie 

Afrikaanse studente geen ander keuse as om in Engels voort te sukkel nie. Dit kan 

direk met die huidige taalbeleid in verband gebring word, en sal ook direk met die 
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konsepbeleid, 2021 in verband gebring kan word indien dit nie met wesenlike 

veranderinge geïmplementeer word nie. 

 

Ons het met hierdie kommentaar ten doel om die gebreke in onderhawige eerste 

konsep van die taalbeleid, 2021 uit te wys. Ons doen dit veral aan die hand van 

verteenwoordigende empiriese getuienis van die afgelope paar jaar rakende die 

huidige taalbeleid, wat in wese operasioneel met die onderhawige konsepbeleid 

ooreenstem. Voortaan verwys ons na bepalings in die konsepbeleid, 2021 en lewer 

regstreeks kommentaar daarop. 

 

7.1.1 Afrikaans en Engels is die US se leer- en onderrigtale. Die US 

ondersteun die akademiese gebruik van hierdie tale deur ’n kombinasie van 

gefasiliteerde leergeleenthede vir studente te bied, insluitende lesings, 

tutoriale en praktika, sowel as leerondersteuning wat deur middel van 

inligtings- en kommunikasietegnologie (IKT) gefasiliteer word. In die gees van 

transtaligheid kan ruimte vir die gebruik van ander tale in, byvoorbeeld, 

tutoriale en praktika voorsien word. 

 

Die oënskynlike gelykwaardige status wat hierdie bepaling aan Afrikaans en Engels 

as leer- en onderrigtale toeken, word heeltemal negeer deur die volgende 

bepalings (let op die beklemtoning):  

 

7.1.3 Vir voorgraadse modules waar dit redelikerwys uitvoerbaar en 

pedagogies verantwoordbaar is om meer as een klasgroep te hê, geld die 

volgende: 7.1.3.1 Daar is aparte lesings in Afrikaans en Engels. 
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7.1.4.1 Gedurende elke lesing word alle inligting in ten minste Engels 

oorgedra, en word opsommings of beklemtoning van inhoud ook in 

Afrikaans voorsien. 

 

7.1.5 In die volgende gevalle sal lesings in slegs een taal aangebied word: 

7.1.5.2 Waar die toegewese dosent in slegs Afrikaanse of slegs Engelse 

onderrig vaardig is. 

 

6.9 Die Taalbeleid en die implementering daarvan word gerig deur wat in 

spesifieke kontekste redelikerwys uitvoerbaar is. Tersaaklike faktore wat 

oorweeg moet word, sluit in sonder om beperk te wees tot die drie 

normatiewe grondbeginsels soos in 6.1 tot 6.3 gestel; die aantal studente 

wat by ’n spesifieke wyse van implementering sal baatvind; die akademiese 

taalvaardigheid van die betrokke studente; die beskikbaarheid en 

akademiese taalvaardigheid van personeellede; rooster- en lokaalbeperkings; 

en die US se beskikbare hulpbronne en die mededingende aansprake op 

daardie hulpbronne. 

 

’n Ontleding van die bogenoemde bepalings lei tot die volgende gevolgtrekkings: 

 

1. Afrikaans en Engels is die US se leer- en onderrigtale, maar daar is slegs 

beperkte omstandighede waarin Afrikaanse lesings parallel tot Engelse 

lesings kan plaasvind, naamlik wanneer dit volgens die diskresie van 

fakulteite “redelikerwys uitvoerbaar en pedagogies verantwoordbaar is”. 

 

2. Indien dit aldus die diskresie van fakulteite nie “redelikerwys uitvoerbaar en 

pedagogies verantwoordbaar is” (7.1.3) om Afrikaanse lesings parallel tot 
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Engelse lesings aan te bied nie, word Afrikaans in Engels in dieselfde 

klasgroep aangebied (7.1.4) maar alle inligting word in Engels oorgedra en 

slegs “opsommings of beklemtoning van inhoud” word in Afrikaans voorsien 

(7.1.4.1) mits die dosent in Afrikaanse onderrig vaardig is (7.1.5.1). 

 

3. Die gehalte en quantum van die “opsommings of beklemtoning van inhoud” 

in Afrikaans word nie omskryf nie, en ’n opsomming van een sin aan die 

einde van die lesing in Afrikaans sal byvoorbeeld met die Taalbeleid strook. 

 

4. Daar is geen duidelikheid oor in watter liggaam of organe van die Universiteit 

die diskresie gesetel is om besluite te neem rakende die faktore in 6.9 wat 

“redelikerwys uitvoerbaar” omskryf nie, en hoe en waar bepalings wat oor 

die kwessie van “redelikerwys uitvoerbaar” gemaak word, hersien kan word 

nie. 

 

5. Daar word nie deursigtigheidsmaatreëls gekoppel aan die proses waarin die 

redelikerwys uitvoerbaarheid van die implementering van die konfigurasie in 

7.1.3 vasgestel word nie.  

 

6. Die logiese gevolgtrekking is dat fakulteite op ’n ondeursigtige wyse en op 

die grondslag van diskresie kan besluit dat modules in die konfigurasie 

“Afrikaans en Engels in dieselfde lesing” aangebied moet word, en dat 

dosente wat sodanige lesings as beleidstoepassers aanbied in finale instansie 

verdere diskresie kan gebruik om te besluit wat die gehalte en quantum van 

opsommings en benadrukkings in Afrikaans moet wees.  
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7. Indien die akademiese taalvaardigheid (6.9) van studente in Afrikaans afneem 

weens fakulteite se versuiming om Afrikaans behoorlik in kontaklesings te 

gebruik, kan daardie afname in vaardigheid as ’n regverdiging gebruik word 

vir ’n bevinding dat dit nie “redelikerwys uitvoerbaar” is om ’n module in 

parallelmedium aan te bied nie. 

 

Die bepalings in klousule 7 van die konsepbeleid stem in wese ooreen met die 

ekwivalente bepalings in die 2016-taalbeleid. Op die sterkte van praktykservarings, 

kan die volgende gevolgtrekkings gemaak word: 

 

1. Die voorsiening vir parallelmedium in 7.1.3 word met gemak deur fakulteite 

omseil deurdat daar bloot daarop aanspraak gemaak word dat dit nie 

“redelikerwys uitvoerbaar” is om klasse in parallel aan te bied nie.  

 

1.1 Die redes waarom modules wat in byvoorbeeld 2016 nog met groot 

Afrikaanse klasgroepe tot en met 300 studente nie meer met die 

oorgang na 2017 in parallelle klasgroepe aangebied kon word nie, is 

glad nie duidelik nie. Byvoorbeeld, die module Ekonomie 214 is in 

2016 met ’n parallelle Afrikaanse klasgroep van omtrent 300 studente 

nie meer in 2017 parallel met Engels aangebied nie, en daar is 

omtrent geen Afrikaans in die klas waarin “Afrikaans en Engels in 

dieselfde klasgroep” gebruik moes word, ten spyte van die dosente se 

Afrikaanse akademiese taalvaardigheid.  

1.2 In fakulteite soos Regsgeleerdheid en Ekonomiese en 

Bestuurswetenskappe het die aanbod van parallelmedium skerp 

afgeneem sedert die inwerkingstelling van die 2016-taalbeleid. 

Vandag word daar byvoorbeeld in die fakulteit Regsgeleerdheid 
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bykans geen module behalwe Handelsreg in parallelmedium 

aangebied nie. 

 

2. As “redelikerwys uitvoerbare” alternatief tot parallelmedium, het fakulteite 

grootliks “Afrikaans en Engels in dieselfde klasgroep” (7.1.4) 

geïmplementeer. 

 

2.1 Dosente in verskeie fakulteite het bloot die vrymoedigheid geneem, 

op die veronderstelling dat diegene wat in Afrikaans studeer daarmee 

genoeë sou neem, om in klasse waarin “Afrikaans en Engels in 

dieselfde klasgroep” gebruik moes word, min tot geen Afrikaans te 

gebruik nie. Daar het min van die “opsommings” en “benadrukkings” 

in Afrikaans tereg gekom. 

 

2.2  Kommentaar van ons lede dui daarop dat Afrikaanse studente in 

verskeie fakulteite se ontevredenheid met die gebrek aan Afrikaanse 

“opsommings en benadrukkings” in klasse gereeld deur dosente met 

intimidasie, aggressie, ongeërgdheid, neerbuigendheid en minagting 

die hoof gebied is. Waar studente na die 

Fakulteittaalimplementeringsplan verwys is, het hulle moed verloor 

weens die omslagtige aard van die klagteprosedure wat vereis dat 

verskeie partye gekontak moet word tot die probleem na bevrediging 

opgelos is, insluitend die dosent, die departementshoof, die dekaan 

en die Akademiesebelangeraad (ABR).  

 

2.3 StudentePlein het in April 2021 ’n peiling onder lede in 

eerstejaarklasse oor die gebruik van Afrikaans in klasse gedoen.  
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2.3.1 Op die vraag oor hoeveel Afrikaans daar in klasse met 

“Afrikaans en Engels in dieselfde klasgroep” gebruik 

word, kon lede uit die volgende opsies kies: geen; net ’n 

paar woorde; nou en dan ’n paar sinne; ’n bevredigende 

hoeveelheid; of dieselfde hoeveelheid as Engels. Die 

antwoorde was as volg: 

2.3.1.1 Regsgeleerdheid: Geen 

2.3.1.2 Agriwetenskappe: Net ’n paar woorde 

2.3.1.3 Wetenskappe: Geen 

2.3.1.4 Ingenieurswese: Geen 

2.3.1.5 Teologie: Geen 

2.3.1.6 Ekonomiese en Bestuurswetenskappe: Net 

‘n paar woorde 

 

2.3.2 Op die vraag: “Word daar genoeg Afrikaans in jou klasse 

gebruik om jou op gelyke voet met Engelse klasmaats te 

sit?”, het lede in die volgende fakulteite as volg 

geantwoord: 

2.3.2.1 Regsgeleerdheid: Nee 

2.3.2.2 Agriwetenskappe: Nee 

2.3.2.3 Wetenskappe: Nee 

2.3.2.4 Ingenieurswese: Nee 

2.3.2.5 Teologie: In die meeste klasse, ja. 

2.3.2.6 Ekonomiese en Bestuurswetenskappe: Ja 

 

2.4 Die fakulteitwye realiteit is dat vir klasse met “Afrikaans en Engels in 

dieselfde klasgroep” – die konfigurasie wat deur 7.1.4 van die 
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konsepbeleid voortgesit word – min tot geen Afrikaans in klasse 

gebruik word, en dat studente wat kies om in Afrikaans te studeer nie 

op gelyke voet met die res van die klas is nie. Dit is beduidend dat die 

enigste fakulteite waar lede voel dat hulle op gelyke voet met Engelse 

klasmaats is, daardie fakulteite is waar hulle in parallelmedium 

onderrig ontvang. 

 

2.5 Die voortsetting van die konfigurasie in 7.1.4. sou onhoudbaar wees, 

die verspotting wat van tweetaligheid in klasse gemaak word verskerp, 

en Afrikaanse studente voortaan, soos oor die afgelope vier jaar, 

ontneem van die geleentheid om betekenisvolle onderrig in Afrikaans 

te ontvang. 

 

2.6 Klousule 7.1.4.1 moet vervolgens eerder as volg lees: 

Gedurende elke lesing word alle inligting in ten minste Engels en 

Afrikaans oorgedra... 

 

2.7 In die afwesigheid van konkrete maatstawwe om die gebruik van 

Afrikaans in klasse te bepaal, sal “Afrikaans en Engels in dieselfde 

klasgroep” net op papier Afrikaanse kontak in klasruimtes meebring. 

De facto, soos oor die afgelope vier jaar, sal daar egter steeds min tot 

geen Afrikaans in klasse gebruik word nie. 

 

Voorstelle 

1. Daar moet dadelik onder Afrikaanse eerstejaars ’n fakulteitewye peiling 

gedoen word om vas te stel hoeveel Afrikaans in klasse met “Afrikaans en 

Engels in dieselfde klasgroep gebruik word”. Hierdie peiling, wat 
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gepubliseer moet word, moet deur ’n onafhanklike ouditeursfirma 

onderneem word, en die uitslae daarvan moet dien as ’n tipe referendum vir 

die voortsetting van die konfigurasie “Afrikaans en Engels in dieselfde 

klasgroep”. Die saamstelling van die tweede konsep van die nuwe taalbeleid 

moet deur die beskikbaarstelling van hierdie uitslae voorafgegaan word. 

2. Daar moet so gou moontlik ’n taalimplementeringsbeampte (let wel, nie ’n 

ombud nie) by die US aangestel word, en die nuwe taalbeleid moet hierdie 

beampte se pligte, magte en verantwoordelikhede omskryf.  

2.1 Hierdie beampte moet volle verantwoordelikheid vir die bestuur, 

implementering en monitering van taalbeleid aan die US hê, en twee 

keer per jaar ’n verslag daaroor saamstel.  

2.2 Die kantoor van die taalimplementeringsbeampte moet direk aan die 

Rektor se bestuurspan verslag doen, en die oorspronklike verslae 

moet gelyklopend by die Sosiale- en Besigheidsetiekkomitee van die 

Raad ingedien word.  

2.3 Studente moet direk en anoniem klagtes oor taalimplementering by 

die kantoor van die taalimplementeringsbeampte aanhangig kan 

maak, en die kantoor moet by magte wees om dit te ondersoek en 

aanbevelings aan die tersaaklike beleidstoepassers te maak. Daar 

moet ’n aanlynklagteportaal hiervoor beskikbaar wees. So ’n funksie is 

soortgelyk aan die Eenheid vir Gelykwaardigheid se klagteproses, 

waar studente direk en anoniem by die Eenheid klagtes oor 

diskriminasie aanhangig kan maak. 

2.4 Beamptes by die taalimplementeringskantoor moet verkieslik kenners 

op opvoedkundige en taalkundige gebied wees, en die 

departementshoof van die Departement Afrikaans en Nederlands 

moet ook betrek word. 
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3. Die nuwe taalbeleid moet ’n duidelike, konkrete raamwerk omvat vir gevalle 

waar parallelmedium geïmplementeer moet word, waarvan fakulteite slegs in 

bepaalde omskrewe omstandighede met toestemming van die 

taalimplementeringsbeampte en Senaat mag afwyk.  

3.1 Waar sodanige afwykings plaasvind, of waar klasse wat ooreenkomstig 

die bogenoemde raamwerk met beide Engels en Afrikaans in 

dieselfde klasgroep eerder as parallel aangebied word, moet daar 

sonder uitsondering: 

3.1.1 ’n Gelyke hoeveelheid Engels en Afrikaans in daardie 

klasse gebruik word. Indien dit vir bepaalde modules nie 

moontlik is nie, moet daardie onmoontlikheid deur die 

Dekaan by die taalimplementeringskantoor aangemeld 

word en kan die kantoor aanbeveel dat: 

3.1.1.1 Daar vir die bepaalde module in een taal 

gedoseer word, en dat ’n stemopname van 

die hele inhoud van die klas in die ander 

taal opgeneem word en op dieselfde dag 

as die klas op SunLearn beskikbaar gestel 

word; of  

3.1.1.2 Daar in die bepaalde module alle 

belangrike konsepte vir 

eksamineringsdoeleindes in beide tale 

verduidelik word, en daar 

parallemediumtutoriale aangebied word 

om enige leemtes aan te vul. 

3.1.2 Die Dekaan moet daartoe toesien dat een van die 

taalimplementeringskantoor se voorstelle 
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geïmplementeer word, en moet elke semester direk aan 

die taalimplementeringskantoor daaroor rapporteer. 


