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Laurette Pretorius is sedert 2007 'n lid van die SAAWK. Sy het die SAAWK se Afrikaanse 

Wikipedia-projek geïnisieer en is steeds koördineerder daarvan. Die hoofdoel van die projek 

is om SAAWK-lede bewus te maak van die sentrale rol wat Wikipedia as kennis- en 

taalhulpbron in die kuberruim speel en om hulle te betrek by die uitbou van die Afrikaanse 

Wikipedia. Sy is ook in 'n ondersteunende rol betrokke by die rekenaarmatige ordening van 

die inhoud van die kunswoordeboek, 'n SAAWK-projek, wat voltooiing nader. Haar navorsing 

is besonder aktueel in die “nuwe normaal” waar die gebruik van taal toenemend digitaal is en 

kan bydra tot die SAAWK se rol in die digitale taalontwikkeling in Afrikaans. 

Sy is emeritus professor en buitengewone professor in rekenaarwetenskap aan Unisa. Tot 

haar aftrede in 2018 was sy hoof van die Unisa Strategiese Projek: Die Unisa Akademie vir die 

Afrikatale en die Wetenskap, wat die intellektualisering van die Afrikatale op die terreine van 

die wetenskap, tegnologie, akademie en onderwys deur middel van taaltegnologie ten doel 

gehad het. 

Sy het nagraadse kwalifikasies in rekenaarwetenskap, suiwer wiskunde en toegepaste 

wiskunde aan die Universiteite van Stellenbosch, Suid-Afrika, Pretoria en Potchefstroom 

verwerf. Sy is ook tans 'n tweedejaarstudent in Noord-Sotho en Zoeloe aan die Universiteit 

van Pretoria. Haar navorsing is toegespits op die natuurliketaalverwerking (NTV) van die 

hulpbron-skaars Suid-Afrikaanse tale, insluitende Afrikaans, Tswana, Noord-Sotho, Xhosa, 

Zoeloe en Khoekhoe. Haar navorsingsbelangstellings sluit verder in die rol van natuurlike taal 

en veeltalige NTV in die veeltalige Semantiese Web, die grondslag van taal in die kuberruim. 

Sy het reeds meer as 100 artikels in wetenskaplike tydskrifte en portuur-gekeurde 

konferensieverrigtinge gepubliseer, is sedert 2004 ’n NRF-gegradeerde navorser en het ŉ B-

gradering. 

Sy het uitgebreide navorsingbesoeke gebring aan die Xerox Navorsingsentrum Europa, 

Frankryk; Tilburg Universiteit, Nederland; die Departement Rekenaarwetenskap, Universiteit 

van Göteborg, Swede; die Insight Centre for Data Analytics, Nasionale Universiteit van Ierland, 

Galway; en die Universiteit van Helsinki, Finland. Sy is tans die studieleier van agt 

meestersgraad- en doktorale studente. 


