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1. ORGANISATORIESE BESTEK 

 
Hierdie kode geld die Universiteit as geheel. ’n Verpligting rus op fakulteite en 
departemente om te verseker dat die strekking van hul interne beleidsdokumente, praktyke 
en regulasies met hierdie beleid versoenbaar is. 
 
Alle werknemers wat voltyds in ’n permanente hoedanigheid, voltyds op kontraktuele 
grondslag, en deeltyds of tydelik op deeltydse grondslag by die Universiteit in diens is, 
asook kontrakteurs, subkontrakteurs, konsultante en alle studente is aan hierdie beleid 
onderworpe en moet die bepalings daarvan nakom. Verwysings wat in hierdie beleid na 
werknemers en studente gemaak word, sluit die partye in wat in hierdie paragraaf gemeld 
word. 

 
 

2. DOEL EN DOELSTELLINGS 
 
2.1 Doel 

 
Die algemene doel van hierdie beleidsdokument is om die Universiteit se standpunt 
jeens verhoudings tussen werknemers en studente duidelik te stel, en om riglyne op te 
stel waarvolgens werknemers en studente hul gedrag moet reël, veral in gevalle waar 
verhoudings onvanpas is of as onvanpas beskou kan word. 

 
Verder is die doel van hierdie beleidsdokument om riglyne daar te stel waarvolgens 
verhoudings tussen nabye familie1 en/of vriendskaplike verhoudings tussen werknemers 
en studente gereël moet word. 

 
Die Universiteit respekteer die individu se reg op privaatheid en bemoei hom oor die 
algemeen nie met die private lewe van sy werknemers en studente nie, tensy dit die 
behoorlike bedryf, risikobestuur en/of goeie naam van die Universiteit raak. 

 
Die Universiteit is ’n hoëronderwysinstelling, en die verhouding tussen werknemers en 
studente moet deurgaans professioneel van aard wees. Die fidusiêre verhouding tussen 
werknemers en studente en die gepaardgaande vertrouensposisie van werknemers 
teenoor studente plaas sekere morele en etiese verpligtinge op albei partye. Nóg 
werknemers nóg studente mag op enige tydstip die vertrouensverhouding tussen 
genoemde partye skend of probeer skend deur dit ten nadele of ten voordele van een 
van die partye uit te buit of te probeer uitbuit nie. 

 
 

 
1  

Nabye familieverhoudings sluit die volgende in: ouer, kind of stiefkind, aangenome kinders, broers en susters, asook 
lede van die uitgebreide gesin. 
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Daar word dus van werknemers en studente verwag om in dié verband hoë standaarde 
met betrekking tot etiek en integriteit te handhaaf. 

 
Die doel van hierdie beleidsdokument is om te verseker dat werknemers en studente – 

 
• hulle op professionele wyse gedra; 

• regverdig en onpartydig teenoor mekaar optree; en 

• hulle weerhou van enige vorm van onbillike, diskriminerende gedrag teenoor 
mekaar. 

 

2.2 Doelstellings 

 
Die hoofdoelstellings van hierdie beleid is om te verseker dat: 

 
2.2.1 die regte en belange van al die onderskeie dele van die Universiteits-

gemeenskap ten opsigte van die inhoud van hierdie beleidsdokument erken, 
bevorder en beveilig word; 

 
2.2.2 werknemers, studente, fakulteite en departemente met hierdie beleid vertroud is 

en dit nakom; 
 

2.2.3 die partye te alle tye in hul onderlinge verhoudings gedrag openbaar wat reg laat 
geskied aan hul posisie van vertroue en gesag (waar toepaslik) en dat alle 
betrokkenes (werknemers en studente) hulle weerhou van verhoudings met 
mekaar wat inbreuk op die werknemer se professionele oordeel maak, of wat 
redelikerwys vertolk sou kon word as sou dit aldus inbreuk maak, onder andere 
wat die beoordeling van ’n student se akademiese prestasie betref; 

 
2.2.4 geen amp, toekenning, voordeel of begunstiging in Universiteitsverband 

toegewys of aanvaar word nie, hetsy deur ’n werknemer of ’n student, anders as 
op die grondslag van vermoë, professionele prestasie en/of kwalifikasies, of 
ingevolge enige beleid en/of die institusionele reëls van die Universiteit; 

 
2.2.5 geen vertroulike of ander sensitiewe inligting deur ’n werknemer aan studente 

openbaar gemaak word nie, tensy die bekendmaking wettige en legitieme 
professionele oogmerke dien; 

 
2.2.6 ’n werknemer of student geen buitensporige oorredingstaktiek, of beloftes van 

spesiale behandeling ten einde professionele besluite of besluite van 
werknemers of kollegas van werknemers te beïnvloed, aanwend, aanvaar of 
toelaat nie; 

 
2.2.7 die assessering van studente te alle tye geloofwaardig, op akademiese 

prestasie gegrond, asook betroubaar, konsekwent en redelik is; 
 

2.2.8 werknemers deurgaans studente assesseer met inagneming van hierdie beleid 
en ander toepaslike beleidsdokumente en prosedures van die Universiteit; en 

 
2.2.9 die onprofessionele gedrag van enige werknemer of student nie aan die goeie 

naam en beeld van die Universiteit afbreuk doen nie. 
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3. DIE AARD VAN PERSOONLIKE VERHOUDINGS EN ANDER VORMS VAN 
BETROKKENHEID TUSSEN WERKNEMERS EN STUDENTE 

 
3.1 Indien ’n werknemer in ander omstandighede as dié wat in paragraaf 3.2 hieronder 

genoem word, ’n nabye familieverhouding met ’n student sou hê, of in ’n wedersyds 
vrywillige romantiese en/of seksuele en/of soortgelyke verhouding met ’n student 
betrokke sou raak, word aanbeveel dat sodanige werknemer sy/haar departementshoof 
of lynbestuurder van die bestaan van dié verhouding verwittig met die oog op 
deursigtigheid. Die onus rus op die werknemer en die student om die verhouding in 
ooreenstemming met die bepalings van hierdie beleid binne die werkplek- en studente-
omgewing te hanteer. 

 
3.2 In gevalle waar ’n persoonlike verhouding soos dié in 3.1 bedoel of ’n nabye 

familieverhouding bestaan en die betrokke werknemer vir die assessering van die 
akademiese prestasie van ’n student verantwoordelik is, of in ’n posisie is om die 
akademiese assessering van ’n student te beïnvloed, en/of in ’n besluitnemingsposisie 
met betrekking tot ’n student is, geld die volgende: 
 
3.2.1 Die werknemer moet sy/haar departementshoof of lynbestuurder van die 

verhouding verwittig. 
 

3.2.2 Die werknemer moet hom/haar onttrek aan enige assessering en/of 
besluitneming of probleemoplossingsbedrywighede wat met die betrokke 
student verband hou. 

 
3.2.3 Die departementshoof of lynbestuurder moet geskikte alternatiewe reëlings tref 

vir assessering en/of ander bedrywighede soos hierbo genoem, en moet rekord 
hou van dié reëlings. 

 
3.2.4 Indien die departementshoof enige voorbehoude het oor die toedrag van sake, 

moet dit onder die aandag gebring word van die dekaan van die fakulteit of die 
direkteur van die departement. 

 
3.2.5 Indien die departementshoof of lynbestuurder rede het om te glo dat ’n 

verhouding soos hierbo bedoel tussen ’n student en ’n werknemer bestaan en 
dit nie deur laasgenoemde verklaar is nie, is dit die verantwoordelikheid van die 
departementshoof of lynbestuurder om in te gryp soos bedoel in paragrawe 
3.2.2 tot 3.2.4 hierbo, nadat die werknemer versoek is om ’n verklaring in dié 
verband af te lê. 

 
3.2.6 Nie-nakoming van genoemde maatreëls deur ’n werknemer kan daartoe lei dat 

dissiplinêre stappe teen die betrokke werknemer geneem word. 
 

3.2.7 Indien die departementshoof of lynbestuurder van oordeel is dat die gedrag van 
’n werknemer of ’n student onvanpas is, moet die saak na die betrokke dekaan 
of direkteur verwys word en ’n besluit oor die impak van sodanige gedrag op die 
Universiteit se beeld en die vertrouensverhouding geneem word. 

 
3.3 Gedrag soos bedoel in paragraaf 3.2, soos van toepassing, kan daartoe lei dat ’n 

werknemer of student weens wangedrag ingevolge die Dissiplinêre Kode en Prosedure 
vir Werknemers van die Universiteit of die Dissiplinêre Kode vir Studente aangekla word 
aangesien die betrokke gedrag onder andere onversoenbaar is met die doelstellings van 
hierdie beleid soos in paragraaf 2 hierbo uiteengesit. 

 
3.4 Werknemers en studente moet hulle weerhou van verhoudings wat aan die student ’n 

onregverdige voordeel verleen of die student in vergelyking met sy/haar eweknieë 
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benadeel, waar die betrokke voor- of nadeel nie op aanvaarbare akademiese of etiese 
gronde berus nie. 

 

3.5 Werknemers mag ook op geen tydstip vertroulike of ander sensitiewe inligting, 
insluitende maar nie beperk nie tot inligting rakende toetse, werkopdragte, 
studiemateriaal of eksamens, aan ’n enkele student beskikbaar stel nie, tensy sodanige 
inligting ook tydens ’n amptelike lesing aan al die ander studente of andersins in 
algemene verband beskikbaar gestel word. 

 
3.6 Werknemers en studente mag om geen rede hoegenaamd, enige onbehoorlike druk 

plaas of enige onbehoorlike invloed uitoefen op ’n personeellid of andersins poog om 
dwang of onvanpaste druk of invloed op ’n personeellid of enige ander persoon wat in ’n 
posisie van gesag of invloed oor ’n student is, toe te pas nie ten einde ’n student 
onbehoorlik te bevoordeel of te benadeel (hetsy akademies of andersins). 

 
3.7 Nie-nakoming van die bepalings soos vervat in paragrawe 3.4 tot 3.6 hierbo kan lei tot 

dissiplinêre stappe ingevolge die Dissiplinêre Kode en Prosedure vir Werknemers van 
die Universiteit, of ingevolge die Dissiplinêre Kode en Prosedure vir Studente, met die 
oog op strafmaatreëls vir sodanige gedrag. 

 

 

4. VERBANDHOUDENDE BELEIDSDOKUMENTE  
 

Alle beleidsdokumente, maar in die besonder: 
 

4.1 Gedragskode met betrekking tot seksuele teistering – Rt 267/08. 
 

4.2 Begiftigingsbeleid – word hersien. 
 

4.3 Institusionele beleid oor assessering – S 6149/06. 
 

4.4 Dissiplinêre Kode en Prosedure vir Werknemers - Rt 157/06. 
 

4.5 Dissiplinêre Kode en Prosedure (Studente). 
 

4.6 Gedragskode vir Werknemers – Rt 199/12. 
 
 
5. VERANTWOORDELIKHEID VIR IMPLEMENTERING 

 
Lynbestuurders moet alle redelike stappe doen om toe te sien dat werknemers bewus 
gemaak word van die inhoud van hierdie beleidsdokument, terwyl die Departement 
Studentesake moet verseker dat alle studente bewus gemaak word van die bestaan en 
inhoud van die beleid. 

 
 
6. BELEIDSLEWENSIKLUS 

 
Hierdie beleid moet elke vyf (5) jaar hersien word, of andersins te eniger tyd indien dit 
intussen gerade geag word. 
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