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Doel van die studie 
 
Om ’n opname te maak van derdejaar- voorgraadse studente, dosente en C2-
administratiewe personeel se ervarings van die implementering van die Taalbeleid 
van die Universiteit Stellenbosch (US). 
 
Navorsingsontwerp 
 
Die doelwit van hierdie opname was om die volgende te beskryf: 
 
1. dosente se ervaring van die implementering van die Taalbeleid aan die hand 

van hul drie kernfunksies: navorsing, onderrig en gemeenskapsontwikkeling 
(webgebaseerde vraelys);  

2. administratiewe personeel se ervaring van die implementering van die beleid 
(webgebaseerde vraelys); 

3. studente wat besig is met derdejaarmodules se ervaring van die 
implementering van die beleid (gedrukte vraelys); en 

4. studente in die geheel se ervaring van die implementering van die beleid 
(webgebaseerde vraelys). 

 
Die vraelyste rakende die derdejaarmodules is aan studente van 24 modules by 
nege fakulteite gestuur. Daar is gesorg dat dit nie met onderrig- en leerprosesse 
inmeng nie. Die vraelyste het hoofsaaklik uit geslote vrae bestaan.1 ’n 
Navorsingskomitee, bestaande uit lede van Akademiese Steun en lede van die 
Taaltaakgroep, het oor die navorsingsproses toesig gehou. Die vraelyste is deur 
verskeie kundiges op die gebied van taalbeleid en navorsingsmetodologie, 
dosente aan die Universiteit Stellenbosch en onafhanklike konsultante 
geëvalueer. 
 
Navorsingsbeperkings was onder meer dat hierdie ’n opname van persepsies is; 
dat die webgebaseerde opname deur middel van selfseleksie response verkry 
het; dat te min derdejaarmodules met die E-opsie ingesluit is; en dat die 
vraelyste laat in die eerste semester aan derdejaarstudente uitgedeel is, toe 
bywoningsyfers laer as die gemiddelde kon wees. 
 
Die respons op die vraelyste was soos volg: 1 140 studente (derdejaarmodules); 
2 120 studente - 10,6% (webopname); 192 dosente - 25,3%; en 262 
administratiewe personeellede - 20,7%. Die studente was oorwegend wit en 
Afrikaans, en die groep studente wat die webopname voltooi het, was boonop 
oorverteenwoordigend van koshuisstudente. Die groep dosente was meestal 
jonger en het uit ietwat meer junior dosente bestaan. Die groep administratiewe 
personeel was hoofsaaklik jonger, wit vroue. 
 

                                                 
1 Afskrifte van die vraelys is op versoek by SOL@sun.ac.za beskikbaar. 
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Bespreking van bevindings 
 
Houdings 
 
Ontleding van die kwalitatiewe response het getoon dat die taal- en 
taalbeleidkwessie by die US vir heelwat studente en personeellede ’n uiters 
emosionele aangeleentheid is. Daar was ook studente en personeellede wat 
aangedui het dat hulle moeg is vir die onderwerp, en veral die personeel meen 
dat die oproer wat dié aangeleentheid binne en buite die Universiteit veroorsaak, 
die instelling en hul moreel skade berokken. 
 
Daar was ’n sterk beroep van ’n groot getal studente dat die Universiteit 
Afrikaans moet bly. Daar was ook ’n sterk beroep van C2-administratiewe 
personeel dat die Universiteit Afrikaans moet bly, maar hulle het ook ’n begeerte 
getoon om die klem na ander kwessies te verskuif en om meer verdraagsaam te 
wees. Die beroep om die Universiteit Afrikaans te hou, is nie in dieselfde mate in 
die dosente se steekproef weerspieël nie. Die aangeleenthede wat die meeste 
deur die dosente aangeroer is, is nie so algemeen deur die ander groepe genoem 
nie. 
 
Die bevindinge weerspieël ’n bewussyn van die Taalbeleid en -plan aan die US. 
Die oorkoepelende respons op die beleid het gewissel. Die totale persentasie 
studente wat ten gunste van die beleid is, het tussen 50% en 67% gewissel. 
Hoewel administratiewe en onderriggewende personeel nie direk daarna gevra is 
nie, het hul response op heelwat aanwysers daarop gedui dat hul ervaring van die 
beleid aansienlik meer negatief as dié van die studente is. Die respons van 
dosente was ook meer negatief as dié van administratiewe personeel. (Veertig 
persent van die dosente het nie saamgestem met die stelling dat hulle by die US 
werk omdat dit ’n Afrikaanse universiteit is nie en 62% het nie saamgestem met 
die stelling dat hulle vanweë die Taalbeleid verkies om by die US te werk nie; 
29% van administratiewe personeel het nie saamgestem met die stelling dat 
hulle by die US werk omdat dit ’n Afrikaanse universiteit is nie en 41% het nie 
saamgestem met die stelling dat hulle vanweë die Taalbeleid verkies om by die 
US te werk nie.) 
 
Bevindinge dui aan dat elke groep se reaksie op die Taalbeleid deur die take van 
die groep asook die blootstelling en vaardighede van die betrokke groep 
beïnvloed word. Elke groep (personeel en studente) het negatief gereageer ten 
opsigte van die gebied waar hulle die meeste benadeel sou word. 
 
Studente 
 
Baie van die studente se oop kommentaar het diepte en insig in taalkwessies en 
’n begeerte om tot ’n positiewe oplossing vir die probleme by te dra, weerspieël. 
 
Die algemeen positiewe totale respons op die beleid (tussen 50% en 67% vir die 
studente) is veel laer wanneer die veranderlikes van ras en taal in berekening 
gebring word en die respons nie as geheel beskou word nie. 
 
Ten opsigte van die studente het sowel taal as ras as veranderlikes na vore 
gekom. Ras was ’n veranderlike ten opsigte van affektiewe en polities-kulturele 
aangeleenthede, soos om tuis te voel aan die Universiteit of die houding teenoor 
die Taalbeleid op sigself. Taal was ’n sterker veranderlike ten opsigte van 
onderrigtaal in ’n akademiese opset. In dié geval het Afrika-studente die grootste 
probleme met onderrigtaal en die meeste benutting van akademiese steundienste 
gerapporteer. 
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Die bevindinge toon dat swart, nie-Afrikaanssprekende en veral Afrika-studente 
gemarginaliseer word. 
 
Dosente 
 
Dosente wat aan die derdejaarmodule-opname deelgeneem het, het 
bereidwilligheid getoon om op studente se taalverwante behoeftes te reageer en 
42% kon voorbeelde van beste praktyk in dié verband noem. 
 
Taalvaardigheid 
 
Wat studente en personeel betref, is daar gevind dat die meeste van die 
respondente vaardiger in Afrikaans as in Engels is. Die dosente het egter groter 
vaardigheid ten opsigte van die lees van Engels as Afrikaans getoon. Vanuit die 
oogpunt van ’n studentgerigte benadering tot onderrig en leer, waar op die 
kulturele kapitaal van studente gebou word, sou dit wenslik wees om soveel 
onderrig en leer moontlik te doen in die taal waarin die studente die grootste 
vaardigheid toon. Hoewel studente en personeel vaardiger in Afrikaans is, is daar 
’n klein maar beduidende minderheid in albei groepe wat die taal in weinige mate 
of glad nie magtig is nie. Dit lei tot ’n fundamentele dilemma: Moet daar voldoen 
word aan die behoeftes van die meerderheid, wat in wisselende mate tweetalig is, 
of aan dié van die minderheid, wat Afrikaans in wisselende mate magtig is en in 
sommige gevalle as gevolg van, byvoorbeeld, vorige onderrig nie-taalverwante 
probleme ondervind? 
 
’n Groot taalkundige hulpmiddel lê in die feit dat daar ’n taamlike mate van 
tweetaligheid aan die Universiteit is; sommige respondente noem Engels én 
Afrikaans as hul huistale en baie onderrig of leer in albei tale. Daar is ook ’n 
beduidende groep studente wat noem dat hulle bereid is om in Engels of 
Afrikaans as tweede of bykomende taal te leer.  
 
Hierdie verslag 
 
Die opname verskaf ’n paar aanwysers wat vir evaluerings- en 
hersieningsdoeleindes gebruik kan word. Tensy dié aanwysers egter met 
aanwysers by ander universiteite vergelyk word, is dit moeilik om te sê of hulle 
op ’n positiewe of ’n negatiewe situasie dui. Hulle is egter belangrik omdat hulle 
areas vir toekomstige ontwikkeling en verbetering uitlig. 
 
Die 2004- en 2006-verslae 
 
Die verskil in die response in 2004 en 2006 was ongelyk. In sommige gevalle was 
daar ’n effens meer positiewe respons op die instelling (byvoorbeeld, studente 
rapporteer ’n meer positiewe respons op die keuse van die US in 2006 [88,6% in 
2006 teenoor 84% in 2004]). In ander gevalle, veral ten opsigte van 
administratiewe personeel, was daar ’n minder positiewe respons op heelwat van 
die stellings in 2006. 
 
Daar is gevind dat minder administratiewe personeel en dosente op die jongste 
opname gereageer het as in 2004. In die kwalitatiewe response is frustrasie met 
die negatiewe publisiteit wat die US ontvang en die invloed daarvan op moreel 
genoem. Dit kan moontlik die laer responssyfer verklaar. 
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Opsommende kommentaar 
 
Die feit dat so baie van die gevoelens wat studente, dosente en administratiewe 
personeel uitgedruk het verband hou met aspekte van die individue se eie 
biografie en sektorale belange, gekoppel aan die graad van diversiteit en 
verskillende belange van die verskillende sektore, dui daarop dat dit 
onwaarskynlik is om met sukses die belange, behoeftes en etiese posisies van 
alle teikengroepe wat die US bedien, te dien. ’n Taalbeleid kan nie alle belange en 
alle morele etiese standpunte dien nie. Die pad vorentoe moet bepaal word aan 
die hand van ’n kombinasie van onderrig- en leeroorwegings en die rigting soos 
bepaal deur die missie en visie van die instelling binne die konteks van die breër 
samelewing wat die Universiteit wil dien. 
 
Die verskille in die totale response vir dosente, studente en administratiewe 
personeel; die verskille in die response van groepe wat aan die hand van die 
biografiese veranderlikes taal of ras as “meerderheid” en “minderheid” 
geïdentifiseer is (veral wanneer taal en ras gekombineer is); die kompleksiteit 
van kontekstuele invloede soos vlugtig in die dieptebespreking van spesifieke 
modules vermeld is; en die verskillende aangeleenthede wat wissel van die 
pragmatiese na die eties-ideologiese na die identiteitsverwante, impliseer dat ’n 
verslag van dié aard nie maklike oplossings kan bied of onomwonde aanbevelings 
aan die Taaltaakspan kan maak nie. Die kompleksiteite en dilemmas wat genoem 
is, dui op dieperliggende vrae ten opsigte van die visie en missie van die 
Universiteit en op fundamentele vrae oor die primêre rol en teikenmark van ’n 
universiteit. 
 
Implikasies vir beleidshersiening 
 
Die volgende kwessies wat uit die opname na vore gekom het, kan saam met 
ander inligtingsbronne gebruik word om die beleidshersieningsproses te rig. 
 
Die identiteit en etos van die Universiteit 
 
Daar is verskillende totale response op die idee dat die Universiteit ’n 
“Afrikaanse” universiteit is. Die beroep dat die Universiteit Afrikaans moet bly, is, 
in dalende orde, deur studente, administratiewe personeel en dosente gemaak. 
Die beroep is dikwels op baie emosionele wyse gedoen, veral deur die studente. 
Enige aanduiding dat die Universiteit nie “Afrikaans” gaan bly nie, sal groot 
konsternasie onder dié groep veroorsaak en die negatiewe reaksie, wat moontlik 
’n openbare en verpolitiseerde vorm kan aanneem, sal in berekening gebring 
moet word as die nuwe beleid aansienlik van die oue sou afwyk en ten gunste 
van minder Afrikaans sou wees. 
 
Daar is ’n beduidende groep dosente en administratiewe personeel wat 
oënskynlik vra vir ’n benadering tot die beleid wat taalkundig meer 
tegemoetkomend, pragmaties en minder “voorskriftelik” is. Daar is ook studente 
wat so voel, alhoewel dit ’n kleiner groep is, en baie van hierdie studente is ook 
oënskynlik geïrriteerd met die idee dat die Universiteit belas word met die taak 
om Afrikaans te bewaar. In die beleidshersieningsproses moet die menings van 
hierdie groep in berekening gebring word. 
 
’n Duidelike tema waarna in die verslag verwys word, is dié van die 
marginalisering van Afrika-studente. Dié studente rapporteer die minste positiewe 
identifisering met die beleid. Omdat ras en taal saamhang as veranderlikes met 
betrekking tot simboliese aspekte van die beleid, moet die 
beleidshersieningsproses kennis neem van dié vlak van ontevredenheid wat 
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maklik, soos in die verlede, ’n uiters openbare en verpolitiseerde vorm kan 
aanneem. 
 
Onderrig en leer 
 
Dosente en studente se hoë vlak van akademiese vaardigheid in Afrikaans tel in 
die guns van die bestaande bedeling. Die bestaande Onderrig- en Leerbeleid 
(konsep) staan ’n studentgesentreerde benadering voor. Dit behels die idee dat 
onderrig studente se sterkpunte moet gebruik en op hulle kennis en vaardighede 
moet bou. Hoewel studente vaardiger in Afrikaans as in Engels is, bestaan daar 
ook ’n groter gebrek aan taalvaardigheid in Afrikaans as in Engels. Dié polariteit 
ten opsigte van Afrikaans waarsku teen die instelling van meer modules wat slegs 
in Afrikaans aangebied word in die voorgraadse programme van kursusse wat 
deur beduidende getalle nie-Afrikaanssprekende studente geneem word. 
 
Daar is blykbaar ’n redelik hoë vlak van tweetaligheid by dosente, hoewel hulle in 
sommige gevalle teen onderrig in meer as een taal gekant is. Dié vlak van 
tweetaligheid en die bereidwilligheid van ’n minderheid studente om in ’n 
bykomende taal te leer, asook die positiewe respons van die Afrikaanse/Engelse 
studente op die T-opsie, beteken daar is rede om maniere te ondersoek om die 
bestaande vorms van tweetalige onderrig aan die Universiteit te wettig. 
 
Die vlak van irritasie met die T-opsie is hoër as wat verkies sou word. Die saak 
moet verder ondersoek word voor ’n uitspraak oor die uiteindelike sukses al dan 
nie daarvan gemaak kan word, omdat van die weerstand blykbaar manifesteer as 
onverdraagsaamheid teenoor leer saam met studente wat nie die taal verstaan 
nie. As daar baie meer Engelse studente in A-opsies was, sou ’n soortgelyke vlak 
van irritasie moontlik in daardie klasse aangetref word.2 
 
Dit is duidelik dat daar aansienlik van die gespesifiseerde opsies afgewyk word en 
dat die mate waarin die taalverskaffing in ’n module geslaagd is al dan nie van ’n 
verskeidenheid taalkundige en nie-taalkundige faktore afhang. Dit bevraagteken 
die hewige debat wat rondom die taalopsies ontstaan het en of daar nie ’n ander, 
meer holistiese en realistiese manier is om die taalbeleid ten opsigte van modules 
en taal te hanteer nie. Tydens die beleidshersieningsproses moet oorweging 
geskenk word aan ander maniere om ’n beleid neer te lê, byvoorbeeld deur 
riglyne en beginsels.  
 
Navorsing, gemeenskapsinteraksie en administrasie 
 
Die minderheid van die dosente rapporteer dat die beleid ’n negatiewe invloed op 
navorsing en gemeenskapsinteraksie het, en nog minder rapporteer dat die beleid 
’n negatiewe invloed op administrasie het. ’n Baie klein minderheid rapporteer dat 
die beleid ’n positiewe invloed op navorsing en gemeenskapsinteraksie het. Die 
beduidende minderheid negatiewe response op die vrae oor die impak wat die 
beleid vir dosente op administrasie het, kan aandui dat die kwessie van 
administrasie in die instelling heroorweeg moet word. 
 
Wat die interaksie van administratiewe personeel met studente betref, het die 
reaksie van al twee groepe blykbaar konsekwent aangedui dat ’n klein minderheid 
studente (tussen 9% en 12%) probleme met die taal in mondelinge of skriftelike 

                                                 
2 Voorbeelde van irritasie met Engelssprekende studente wat vrae in A-opsies vra, word 
genoem in die verslag, “What do students say about their experiences of studying at 
Stellenbosch University – Report back from the Identity, Teaching and Learning Research 
Project” deur Brenda Leibowitz, Sharifa Daniels, Ansie Loots, Rose Richards, Darlene 
Sebrandt, Idilette van Deventer, Mei 2006. 
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administratiewe korrespondensie ondervind. Dit beteken nie dat die taalbeleid in 
dié opsig hersien moet word nie, maar moontlik dat maniere gevind moet word 
om dié minderheid meer doeltreffend te akkommodeer. Daar is ’n sterk 
aanduiding dat die administratiewe personeel bereid is om tegemoetkomend te 
wees in die verband. 

Die bevordering van Afrikaans binne ’n veeltalige konteks 

 
Daar is ’n aanduiding dat Afrikaans gebruik en bevorder word (naamlik die getal 
modules wat in Afrikaans aangebied word, die mate waarin die administratiewe 
personeel volgens hulle Afrikaans gebruik, en die getal dosente wat sê dat hulle 
die gebruik van Afrikaans bevorder). Wanneer die keuse wat in A- en T-opsies 
aangebied word en dit wat die studente volgens hulle in lesings ontvang, vergelyk 
word, blyk dit dat Engels in ’n groter mate gebruik word. Sonder ’n breë 
ondersoek is dit egter onmoontlik om vas te stel of dié verskuiwing vergroot het. 
Die bewyse dui op ’n merkbare kontras ten opsigte van die gebruik van ander 
inheemse Suid-Afrikaanse tale behalwe Afrikaans en die bevordering van 
veeltaligheid. Die beleid moet duideliker omskryf wat met ’n “veeltalige konteks” 
bedoel word, en hoe die gebruik van Afrikaans met hierdie konteks verband hou. 
 
Die debat oor die beleid 
 
Hoewel van die respondente, veral studente, aangedui het dat hulle dit op prys 
stel dat hul mening oor die taalbeleid gevra word, dui die feit dat minder 
personeellede as in 2004 gereageer het op ’n mate van moegheid ten opsigte van 
die navorsing of die gesprek oor die beleid. 
 
Wat ’n beleid kan vermag 
 
Die bevindinge illustreer op treffende wyse dat die Universiteit Stellenbosch ’n 
instelling is waar nie alle partye tevrede gestel kan word wat taalaanbieding 
betref nie. Die besluit oor watter partye tevrede gestel moet word, of volgens 
watter kriteria hulle tevrede gestel moet word, lê buite die bestek van dié 
opname en hou direk met die visie en missie van die Universiteit verband. Die 
uitdagings en werklike probleme wat in ’n veeltalige opset ervaar word, moet nie 
gering geskat word nie. Terselfdertyd wys die data egter dat daar persone is wat 
betreklik suksesvol reageer op die uitdagings wat die konteks bied. Tydens die 
beleidshersieningsproses moet in gedagte gehou word dat ’n beleid nie al die 
probleme wat in die verslag genoem is, kan oplos nie, en dat dit nie alle los drade 
kan saamvat nie. Daarom moet dit ook nie probeer om dit te doen nie, maar 
moet dit eerder ’n realistiese en bruikbare oorkoepelende raamwerk daarstel. 
 
Kwessies vir verdere navorsing 
 
• Verdere ondersoek van wat in lesings gebeur, watter taalkundige en nie-

taalkundige faktore die doeltreffendheid van taalstrategie in die lesingsaal 
beïnvloed; 

• Die verband tussen die taalvaardigheid van studente en dosente en die sukses 
van ’n spesifieke taalstrategie; 

• Die moontlikheid om tweetalige benaderings tot onderwys te verbeter; 

• Die verband tussen taalhouding, taalvaardigheid en nie-taalkundige invloede; 

• Verdere bibliografiese navorsing oor die beginsels van goeie 
onderwystaalbeleide; 
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• Ondersoek na watter aspekte van die beleid reaksie ontlok en wat die 
respondente onder die beleid verstaan; 

• Voorbeelde van beste praktyk; 

• Groter samewerking tussen hoëronderwysinstellings oor die onderwerp van 
taalbeleid en onderrigtaal. 
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