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1.  Inleiding 

Er zijn steeds meer internationale studenten die hun volledige bachelor en/of master in 

Utrecht volgen en daarom ook op zoek zijn naar een vereniging waar zij voor langere tijd 

actief kunnen zijn. Als SIB-Utrecht willen wij hier graag op inspelen door te 

internationaliseren1. Onze voornaamste reden hiervoor is dat wij denken dat het een 

verrijking van onze vereniging zal zijn. Door studenten uit allerlei verschillende landen 

en culturen toe te laten tot onze vereniging, zal de sfeer opener en diverser worden. Dit 

leidt tot interessante inzichten die discussies en gesprekken een nieuwe dimensie geven. 

Daarnaast past internationalisering erg goed binnen de speerpunten van SIB, aangezien 

onze leden zich interesseren voor internationale betrekkingen en de mondiale 

maatschappij. Bovendien lijkt dit ons het juiste moment om te beginnen met de 

internationalisering van SIB, omdat de UU en de HU eveneens aan het internationaliseren 

zijn, waardoor het aantal internationale studenten in Utrecht momenteel groeit. De 

Universiteit Utrecht verwacht dat het aandeel internationale studenten (in de bachelor- 

en de masterfase) tenminste 10% zal zijn in 2020, waar het in 2015 nog maar 6% was. 

Het aanbod van studentenverenigingen is nu nog erg beperkt, daarom zouden wij graag 

nu in deze niche stappen. Ook zal internationalisering het ledenaantal van SIB doen laten 

toenemen. Bij deze internationale studenten is de kans aanwezig dat zij actief lid worden, 
omdat SIB hen kan helpen bij het opbouwen van een sociaal netwerk in Nederland. 

Daarnaast blijkt uit onze eigen ervaringen op promotiestands, bijvoorbeeld 

tijdens de UIT, en bij de verschillende lezingen   dat   internationale   studenten vaak zeer 

geïnteresseerd zijn in SIB. Tijdens de introductieperiode konden we de internationale 

studenten enkel onze Engelstalig lezingen aanbieden, omdat de rest van onze activiteiten 

niet in het Engels werd aangeboden. Tijdens Engelse lezingen valt het op dat het 

bezoekersaantal vrij hoog is. Van die bezoekers is een aanzienlijk deel internationale 

student. Voor veel internationale studenten blijkt het een obstakel is om actief te worden 

dat de meeste activiteiten van SIB in het Nederlands zijn. Dit blijkt uit gesprekken met 

internationale studenten. 

  Het doel van dit tweejarenplan is om een strategische aanpak uiteen te zetten voor 

het internationaliseringstraject van SIB-Utrecht. In dit tweejarenplan zal het volgende 

behandeld worden: ons eigen resterende half jaar, de introductieweek van september 

2019 en het adviesbeleid aangaande internationalisering aan onze opvolgers. Dit 

                                                           
1 Met internationalisering wordt de volledige verengelsing van de vereniging en het openstaan voor 

internationale studenten op alle vlakken bedoeld. 



document is deels aangepast naar aanleiding van de Leden Inbreng Momenten (hierna 

LIMs) en zal gepresenteerd worden op de HalfjaarALV van 27 februari 2019. 

2. Internationaliseringstraject 

Dit tweejarenplan zal ingaan nadat deze ter goedkeuring wordt gelegd bij de Algemene 

Ledenvergadering (ALV) van 27 februari 2019. Dit hoofdstuk zet uiteen hoe het 38ste 

bestuur (2018-2019) het internationaliseringstraject voor zich ziet. Het is tot stand 

gekomen door gesprekken met ESN, SIB-Groningen, SIB-Amsterdam, de UU en de HU en 

is (grotendeels) gebaseerd op het plan dat voor de internationalisering van SIB-

Amsterdam op is gesteld. Eerst is er een kort overzicht van de gesuggereerde tijdlijn, 

daarna wordt er verder ingegaan op elk deel. De periode waarin de vereniging nog niet 

volledig is geïnternationaliseerd, wordt aangeduid als de transitieperiode. 

In dit tweejarenplan wordt onder internationale student diegene verstaan die uit het 

buitenland komt en alleen naar Nederland komt om hier te studeren. Deze personen 

spreken geen Nederlands en hebben meestal ook geen Nederlands paspoort. Het 

eindpunt van internationalisering is de volledige verengelsing van de vereniging en het 

openstaan voor internationale studenten op alle vlakken.  

2.1 Tijdlijn 

Deze tijdlijn is de basis, maar mochten de omstandigheden erom vragen, dan kan zowel 

het 38ste als het 39ste bestuur altijd hiervan afwijken. 

Zodra er één internationale student lid is: 

• Activiteiten in het Engels (alleen als de internationale student aanwezig is). De 

voertaal zal Engels zijn, zowel met betrekking tot de activiteit als met betrekking 

tot de voertaal onder de aanwezigen (als er een internationale student bij het 

groepje staat) 

• Interne promotie tweetalig 

• Nieuwsbrief tweetalig. Hier is voor gekozen, omdat het stukje “vanaf de kamer” 

erg persoonlijk is en de secretaris op die manier wat meer vrijheid heeft in het 
schrijven 

• Genootschappen geven Engelse naam door 

HalfjaarALV (februari ’19) – Zomer (juli ’19) (bestuur 18-19)  

• Website vernieuwen (Nederlandse en Engelse versie). Hier is voor gekozen, 

omdat de meeste stukken over kunnen worden genomen van de huidige 

(Nederlandse website). Deze stukken moeten vertaald worden naar het Engels, 
maar een Nederlandse versie van de website kost dan geen extra moeite 

• Facebook tweetalig 

• Collegepraatjes bij Engelstalige studies 



• Universiteit Utrecht/Hogeschool Utrecht/Hogeschool voor de Kunsten 

Utrecht/Universiteit voor Humanistiek inlichten over internationalisering 

• KvK inlichten over internationalisering 

Tijdens de JaarALV (augustus ’19) (bestuur 18-19) 

• Evaluatie internationalisering  

Introductieperiode (september ’19) - HalfjaarALV (februari ’19) (bestuur 19-20) 

• Introductieweek in het Engels (als er minimaal één internationaal lid bij is). De 

voertaal zal Engels zijn, zowel met betrekking tot de activiteiten als met 

betrekking tot de voertaal onder de aanwezigen (als er een internationale 

student bij het groepje staat) 

• Promotiemateriaal in het Engels bestellen 

• Vertalen HR/Statuten (worden nog niet officieel) 

• Engelse titel bestuur 

• SIB-Link wordt tweetalig 

HalfjaarALV (februari ’20) (bestuur 19-20) 

• Evaluatie internationalisering  

Vanaf HalfjaarALV 2020 (februari ’20) (bestuur 19-20)  

• ALV’s in het Engels 

• Nieuwsbrief blijft tweetalig. Zoals hierboven al beschreven is dit prettig voor de 

secretaris, aangezien diegene waarschijnlijk met meer vrijheid schrijft in het 

Nederlands dan in het Engels  

• Sollicitatie open voor internationale bestuursleden. Dit is nu pas aan de orde, 

omdat hiervoor de ALV’s in het Nederlands zijn en dus niet (of in ieder geval erg 

lastig) te volgen zijn voor de internationale studenten die bestuur zouden willen 
doen 

• Statuten naar de notaris. Engelse versie van zowel de statuten als het HR worden 
de officiële versie 

JaarALV 2020 (augustus ’20) (bestuur 19-20) 

• Evaluatie internationalisering  

Vanaf JaarALV 2020 (augustus ’20) (bestuur 19-20) 

• Alle dinsdagavondprogramma’s in het Engels 

• Interne promotie volledig in het Engels 

 



2.2 Bij één internationale student 

Zodra er één internationale student lid is bij SIB-Utrecht is, zullen er een aantal dingen 

veranderen. Ten eerste zal de interne promotie tweetalig zijn. Zo zal de nieuwsbrief 

zowel in het Nederlands als in het Engels zijn, met eerst de Nederlandse versie en daarna 

de Engelse versie. Daarnaast zal ook de promotie via de Facebookgroep “Sibbeling” en de 

Whatsapp-groep in allebei de talen verschijnen. Daarnaast zal de voertaal bij alle 

activiteiten, waarbij de internationale student aanwezig is, Engels zijn. Als de student er 

is, zal zowel het bestuur als de Interne Commissie Engels praten om het lid aanspraak te 

geven. Uiteraard is het lastiger te handhaven als het lid er niet is, maar dan is het ook niet 

nodig. Ook geven genootschappen hun nieuwe Engelse naam door. Als er bij commissies 

één iemand een internationale student is, zal de voertaal daar ook Engels zijn.  

2.3 Tussen de HalfjaarALV en het zomerreces (18-19) 

Vanaf de HalfjaarALV zal de website in het Nederlands en in het Engels aangeboden 

worden, net zoals de officiële SIB-Utrecht Facebookpagina alsook de berichten op 

Twitter, LinkedIn en Instagram. Daarnaast zullen er ook collegepraatjes gehouden 

worden bij Engelstalige studies, zoals Philosophy, Politics and Economics, de Engelstalige 

track van geschiedenis en University College Utrecht. Verder kunnen ook de HU en de UU 

promoten voor internationale activiteiten (bijvoorbeeld Engelstalige lezingen). De 

papieren promotie blijft in het Nederlands totdat we volledig geïnternationaliseerd zijn. 

Het zal dan volledig overgaan op het Engels. Daarnaast zal het bestuur ook de UU, de HU, 

de HKU en de UvH inlichten over de internationalisering. Zo nodig wordt ook de Kamer 

van Koophandel ingelicht over de internationalisering. 

2.4 Tijdens de JaarALV (18-19) 

Tijdens de Jaar-ALV in 2019 zal het internationaliseringstraject worden geëvalueerd. Dit 

wordt gedaan aan de hand van zowel een ledenenquête (die van tevoren is afgenomen) 

als het aantal geworven internationale leden. Met de enquête wordt er gemeten wat het 

draagvlak is binnen de vereniging. Het doel is om dit op 60% te krijgen. Natuurlijk is het 

de bedoeling dat dit verder stijgt, maar het draagvlak is nog onbekend, vandaar dat 60% 

een mooi streven is voor nu. Uiteraard krijgt de ALV de kans om input te geven en heeft 
zij uiteindelijk het laatste woord over of het proces wordt voortgezet of niet of aangepast. 

2.5 Vanaf de introductieperiode tot aan de HalfjaarALV (19-20) 

De eerste introductieperiode van het collegejaar 2019-2020 zal in het Engels verlopen. 

Dit betekent dat zowel de activiteiten, als de inhamering in het Engels zullen zijn. Met 

deze tactiek hopen wij de nieuwe (internationale) studenten gemakkelijker te binden aan 

de vereniging.  Naast deze verengelsing van de introductieperiode, zullen er nog een 

aantal andere concrete stappen worden genomen. Zo zal de papieren promotie niet meer 

in het Nederlands zijn, maar volledig in het Engels. Verder zal het bestuur zowel de 

statuten als het huishoudelijke regelement zo nodig vertalen. Verder zal het bestuur de 
Engelse titels aannemen, zoals hieronder beschreven: 

• Voorzitter wordt vertaald naar Chair 

• Secretaris wordt vertaald naar Secretary 



• Penningmeester wordt vertaald naar Treasurer 

• Commissiaris Acquisitie wordt vertaald naar Commissioner of Acquistion 

• Commissaris voor Interne Zaken wordt vertaald naar Commissioner of Internal 

Affairs 

• Commissaris voor Externe Zaken  wordt vertaald naar Commissioner of External 

Affairs 

• Commissaris voor Promotie en Sponsoring wordt vertaald naar Commissioner of 
Promotion and Sponsoring 

2.6 Tijdens de HalfjaarALV (19-20) 

Tijdens deze HalfjaarALV is er, net als tijdens de JaarALV van collegejaar 2018-2019 een 

evaluatie van het internationaliseringsproces. Het bestuur van collegejaar 2019-2020 

bepaalt de doelstellingen voor deze evaluatie, maar, net als bij de JaarALV van 2018-2019, 

moet er worden gekeken of het proces door moet worden gezet of af moet worden 

gebroken. Andere opties, zoals aanpassen of tijdelijk stopzetten, zijn natuurlijk ook 
mogelijk. 

2.7 Vanaf de HalfjaarALV (19-20) 

Als er tijdens de HalfjaarALV van 2019-2020 voor verdere internationalisering wordt 

gestemd, zullen de volgende dingen veranderd worden. Ten eerste treden de reeds 

vertaalde Engelse statuten en HR in werking. Ten tweede worden ook de Algemene 

Ledenvergaderingen vanaf dan in het Engels gehouden, en worden de notulen daarvan 

dus ook Engels. De Algemene Ledenvergadering zal vanaf dan de General Member 

Assembly heten, ofwel GMA. Ten derde is de sollicitatie vanaf dan ook open voor de 

internationale leden. Ten vierde wordt aan het einde van het traject de interne promotie 

volledig in het Engels uitgevoerd. De nieuwsbrief blijft tweetalig. Ten vijfde is het 

streven dat alle dinsdagavonden in het Engels worden gehouden. 
 

 

3. Structuur van de vereniging 

3.1 Commissies 

Commissies zorgen ervoor dat de vereniging kan blijven draaien en staan onder direct 

toezicht van het bestuur.  In het geval dat internationalisering wordt ingevoerd, is het 

noodzakelijk dat de commissies ook toegankelijk zijn voor internationale studenten.  In 

de transitieperiode, de periode van het doorvoeren van internationalisering, is het 

daarom van belang dat elke internationale student als lid kan worden opgenomen in een 

commissie. Mochten er commissieleden zijn die erop tegen zijn dat een internationale 

student zich bij de commissie voegt, dan zal er overleg plaatsvinden met de Commissaris 

Intern en de rest van het bestuur over de mogelijkheden tot verdere samenwerking.  In 

beginsel is het streven iedereen toe te laten tot de commissies, ongeacht zijn of haar 

afkomst, dat is immers wat SIB voor staat. Internationale studenten mogen gevraagd 

worden voor de functie van commissievoorzitter.  



De ALV’s zullen in de transitieperiode in het Nederlands worden gehouden. Het is 

daarbij verplicht dat een Nederlandstalig commissielid de commissie vertegenwoordigt 

op ALV’s.  Om deze reden is het ook een vereiste dat er altijd een Nederlandstalig lid in 

de commissie zit. Het is aan de Commissaris Intern om te waarborgen dat dit wordt 

nageleefd. In een uitzonderlijk geval dat er geen Nederlands commissielid is binnen een 

commissie binnen de betreffende transitieperiode, dan zal de   Commissaris   Intern   op   

ALV’s   de   commissie vertegenwoordigen. Zodra de ALV’s  in het Engels worden 

gehouden (zie 2.7) dan zijn de bovengenoemde maatregelen niet   meer van toepassing, 

aangezien een internationale commissievoorzitter dan zelf de commissie kan 

vertegenwoordigen 

De commissies van SIB-Utrecht worden als volgt vertaald:  

• Raad van Advies wordt Board of Advisors 

• Kascommissies wordt Auditing Committee 

• SIB-Link blijft SIB-Link heten 

• Acquisitiecommissie wordt Acquisition committee 

• Externe commissie wordt Committee of External Affairs 

• Galacommissie wordt Gala committee 

• Promotie- en sponsoringcommissie wordt Promotion and Sponsorship 

committee 

• ICT-commissie wordt IT committee 

• Interne commissie wordt Committee of Internal Affairs 

• Reünistencommissie wordt Alumni committee 

• Symposiumcommissie wordt Symposium committee 

• Filmcommissie wordt Film committee 

• Inhoudelijke Activiteitencommissie wordt Committee of Intellectual Activities 

• UIT-commissie wordt UIT committee 

• Activiteitencommissie wordt Activities committee 

• Kookcommissie wordt Cooking committee 

• Feestcommissie wordt Party committee 

• Korte-Buitenlandse-Reis-commissie wordt KBR committee 

• Korte-Internationale-Pleziertocht-commissie wordt KIP Committee 

• Lente-Introductie-Trip-commissie wordt LIT committee 

• Septemberkampcommissie wordt September Camp committee 



• Simulatiecommissie wordt UCMUN Committee (Utrecht Crisis Model United 

Nations Committee) 

• Genootschappen worden societies 

• Reiscommissie wordt de Travel committee 

• Congrescommissie wordt de Congress committee 

 

3.2 Genootschappen 

Van   oudsher   zijn   de   genootschappen   een   essentieel   onderdeel   van   de   vereniging. 

Traditiegetrouw worden de genootschappen vrijgelaten in hun doen en laten, maar 

worden er bijvoorbeeld wel open activiteiten georganiseerd en dient er rekening te 

worden gehouden met de jaaragenda van de vereniging.  

Genootschappen    mogen    internationale    studenten    niet    weigeren    volgens    

het Genootschapsprotocol. Het gevolg hiervan is dat de voertaal binnen de 

genootschappen Engels zal worden, zodra een internationale student hierin   

plaatsneemt.   De   namen   van   de genootschappen dienen ook in het Engels vertaald te 

worden. 

3.3 SIB-Link 

Het tijdschrift van SIB-Utrecht zal toegankelijk worden voor internationale studenten. De 

SIB-Link wordt tweetalig, namelijk Nederlands- en Engelstalig. Er moeten minimaal drie 

artikelen in het Engels aangeboden worden en het stukje hoofdredactioneel moet ook 

altijd in het Engels zijn. Zodra er meer internationals zijn, zullen er ook meer artikelen in 
het Engels verschijnen. 

3.4 SIB als merknaam 

Wanneer onze vereniging over gaat op internationalisering, behouden we de naam SIB. 

SIB zal dan geen afkorting meer zijn, maar een merknaam.  Op deze manier wordt er niets 

afgedaan aan de opgebouwde naamsbekendheid van SIB en blijft ook de link met andere 

SIB-steden intact. Wanneer de vereniging contact zoekt met externe 

instanties/organisaties, kan men vermelden dat men spreekt namens SIB, the Dutch 
United Nations Student Association.  SIB-Groningen hanteert ook deze methode.   

 

4. Promotie 

Het is van belang te zorgen dat er ook daadwerkelijk internationale studenten lid 

worden van SIB-Utrecht. Hiervoor hebben wij een promotieplan opgesteld dat de 
komende jaren uitgevoerd en aangevuld kan worden.  

Het eerste halfjaar staat in het teken van bekend maken dat we als vereniging 

openstaan voor internationale studenten. Dit wordt gedaan door kenbaar te maken bij 

de UU en de HU dat we geïnternationaliseerd zijn. De UU en de HU zullen vervolgens 

voor ons promoten onder de internationale community. Hetzelfde geldt voor het UIT-



bestuur tijdens de UIT. Op die manier kunnen we mentoren van SIB tijdens de UIT bij 

internationale groepjes plaatsen en onder hen promoten voor SIB en zodanig nieuwe 

leden werven. Daarnaast zal dan via de website en de app van de UIT staan dat 

internationale studenten welkom bij ons zijn. Eventueel kunnen we internationale 
studenten zelfs onderdak bieden als UITslapers. 

Daarnaast is het de komende maanden van belang dat de website en al het 

promotiemateriaal van SIB-Utrecht vertaald zal worden naar het Engels. Vervolgens 

kunnen we dan posters ophangen bij UCU (en op de gebruikelijke plekken) en 

collegepraatjes houden bij de Engelstalige bachelors van de UU (bijvoorbeeld: History, 
PPE, UCU). 

Het belangrijkste doel voor op de lange termijn is om een vaste vereniging te 

worden in het netwerk van internationale studenten, zoals ESN dat al is. Om dit te 

bewerkstelligen kunnen we samenwerken met verenigingen zoals ESN en 

BuddyGoDutch. Verder kunnen we naam voor onszelf maken in Facebookgroepen voor 

internationale studenten in Utrecht en websites die vaak door hen worden bezocht, 
zoals HousingAnywhere. 


