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Voorwoord 
 

Voor u ligt het Rapport Internationalisering GHD Ubbo Emmius. Dit rapport is een verzameling van 

de werkzaamheden die de Adviesgroep Internationalisering in het studiejaar 2016-2017 heeft verricht. 

Deze werkzaamheden betreffen onder andere het voeren van gesprekken met de opleiding, Faculteit en 

andere (studie)verenigingen. Daarnaast heeft de Adviesgroep een tweetal informatiebijeenkomsten 

over internationalisering georganiseerd en een enquête uitgeschreven. Verder is er gebruik gemaakt 

van het stappenplan internationalisering van het FaculteitsVerenigingen Overlegorgaan Groningen 

(FVOG). De resultaten van de enquête en het stappenplan internationalisering zijn bij dit rapport 

gevoegd. Ik wens u veel leesplezier toe! 

 

Namens de Adviesgroep Internationalisering GHD Ubbo Emmius, 

 

Lazlo Oegema 

Voorzitter 
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Inleiding 
 

In het studiejaar 2016-2017 is de opleiding geschiedenis begonnen met een pilot voor een 

internationale track. In deze track kregen studenten hoor- werkcolleges in het Engels. Door middel van 

evaluaties werd getracht de kinderziektes van deze nieuwe opleiding te verhelpen. Het 

afdelingsbestuur heeft ervoor gekozen om per 2017-2018 de internationale track uit te breiden naar 

een volwaardige bachelor. De opleiding en het Afdelingsbestuur hebben aangegeven de capaciteiten te 

hebben voor twee werkgroepen in de internationale track. De komst van internationale studenten en 

hun mogelijke lidmaatschap bij de vereniging noopte tot het formuleren van een duidelijke visie.  

 
Op de OverdrachtsAlgemene Ledenvergadering (OALV) van maandag 19 op dinsdag 20 september 

2016 presenteerde het bestuur Saleh Omar haar beleidsplan. Een van de voornaamste beleidspunten 

was de internationalisering van de vereniging. Het bestuur stelde een concept stappenplan op. In de 

eerste fase was het streven om voor het studiejaar 2017-2018 de communicatie tweetalig aan te bieden. 

Dit moest bereikt worden door eenmalig een lid aan de Digicie toe te voegen. Verder werd er een 

Adviesgroep Internationalisering in het leven geroepen. Deze Adviesgroep ging de mogelijkheden van 

een meer internationaal gerichte vereniging verkennen. Dit moest bereikt worden door het organiseren 

van bijeenkomsten, waarbij leden werden uitgenodigd om mee te denken over de internationalisering 

van de vereniging. 

Deze groep bestond uit Lazlo Oegema, Bas Teunissen, Anne Jansen, Iris Leussink, Kathelijne de 

Vrijer en Hassan Nasir Saleh Omar. De Adviesgroep begon in oktober 2017 met het vergaren van 

informatie die van belang zou zijn bij een dergelijk advies. De informatie werd verkregen door 

gesprekken te voeren met verenigingen die hetzij in het verleden geïnternationaliseerd zijn hetzij nog 

midden in het proces zaten. Daarnaast werden er gesprekken gevoerd met leden van het 

Afdelingsbestuur van de studie geschiedenis, de coördinator internationalisering en het 

FaculteitsVerenigingen Overlegorgaan Groningen (FVOG). Daarnaast werd een enquête uitgeschreven 

voor de leden van GHD Ubbo Emmius en werden twee informatiebijeenkomsten georganiseerd. Al 

deze bronnen werden gebruikt bij de totstandkoming van het adviesrapport dat voor u ligt. Het rapport 

geeft aanbevelingen voor het internationaliseren van de vereniging. Deze aanbevelingen zijn veelal 

niet tijdgebonden, maar hebben de nodige flexibiliteit om aangepast te worden aan toekomstige 

ontwikkelingen. Daarmee biedt de adviesgroep internationalisering de ruimte voor toekomstige 

besturen om samen met de vereniging zelf keuzes te maken. 
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In het eerste hoofdstuk van het Internationaliseringsrapport komt de missie van GHD Ubbo Emmius 

aanbod. Aan de hand daarvan wordt de visie en doelstellingen als het gaat om het internationaliseren 

van de vereniging van bestuur Saleh Omar besproken. In het daaropvolgende hoofdstuk worden de 

visies van de Faculteitsbestuur, Afdelingsbestuur en de Opleiding behandeld. Vervolgens worden de 

resultaten van de enquête en de internationalisering bij andere studieverenigingen besproken. Het 

laatste hoofdstuk behelst het advies. 
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Missie, visie en doelstellingen GHD Ubbo Emmius 
 

Bij de oprichting van een vereniging worden in de Statuten de missie vastgelegd. De missie geeft aan 

waar een vereniging voor staat. In het geval van GHD Ubbo Emmius is dit te vinden in artikel 2 van 

de Statuten. Daarin staat dat de vereniging zich ten doel stelt een bijdrage te leveren aan de historische 

vorming van studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast dient het onderlinge contact van 

de bovengenoemde groep te worden bevorderd. Dit moet bereikt worden door ‘‘het organiseren van 

culturele activiteiten op historisch gebied’’ en het in staat stellen van leden om zelf activiteiten te 

organiseren mits zij passen in de doelstellingen van de vereniging. Tot slot wordt dit bereikt door het 

organiseren van faculteitsdagen en kennismakingsweekends. In dit artikel wordt geen onderscheid 

gemaakt tussen Nederlandstalige en Engelstalige studenten. Ten tijde van het vastleggen van de missie 

bestond de opleiding geschiedenis uit een Nederlandstalige bachelor. Met de komst van de 

Engelstalige bachelor geschiedenis aan de RUG, worden de eerste internationale studenten verwacht. 

Dit betekent dat GHD Ubbo Emmius zich open moeten stellen voor deze ‘nieuwe’ groep studenten om 

aan haar missie te voldoen. 

 

Visie 

De visie van het bestuur Saleh Omar is om de mogelijkheden van een meer internationaal gerichte 

GHD Ubbo Emmius te verkennen. De komst van een Engelstalige bachelor geschiedenis zal naar alle 

waarschijnlijkheid leiden tot de komst van internationale studenten. De vereniging zal zich moeten 

voorbereiden op hun komst, aldus bestuur Saleh Omar. Het bestuur heeft een concept stappenplan 

internationalisering opgesteld dat toegespitst is op GHD Ubbo Emmius. Het stappenplan is opgesteld 

aan de hand van informatie van onder meer het FVOG en faculteitsbestuur en uit gesprekken met 

andere studieverenigingen. Daarbij dient opgemerkt te worden dat de verschillende fases niet definitief 

zijn en kunnen worden aangepast aan mogelijke ontwikkelingen in de toekomst. Tijdens het OALV 

gaf bestuur Saleh Omar aan te streven naar de voltooiing van fase 1 van het stappenplan 

internationalisering. 
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Doelstellingen 

Om de bovengenoemde visie in haalbare doelstellingen om te zetten heeft het bestuur een aantal 

maatregelen genomen. Een van de eerste stappen die bestuur Saleh Omar heeft gezet is de website 

naast het Nederlands ook in het Engels aan te bieden. Dit werd gedaan door eenmalig een extra lid aan 

de Digici toe te voegen die hierin een coördinerende taak kreeg. Daarnaast is er een adviesgroep in het 

leven geroepen die de mogelijkheden van een meer internationaal gerichte GHD Ubbo Emmius 

verkent, zoals de mogelijke oprichting van een internationale commissie. De adviesgroep zal verder 

een aantal bijeenkomsten gaan organiseren waarbij leden uitgenodigd worden om mee te denken over 

de verdere uitwerking van dit stappenplan. De adviesgroep zal aan het einde van het studiejaar 2016-

2017 een adviesrapport uitbrengen aan het bestuur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deel 1: Visie universiteit, faculteit en opleiding 

 
De Adviesgroep heeft met meerdere instanties binnen de universiteit contact gehad om hun visie op de 
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internationalisering van de studievereniging te achterhalen. Deze zullen hieronder aan bod komen. Het 

FVOG is benaderd om haar kennis op het gebied van internationalisering bij studieverenigingen. 

Daarnaast is deze facultaire vereniging goed op de hoogte van de visie van de Rijksuniversiteit 

Groningen. De visie van het Afdelingsbestuur is eveneens van belang, omdat zij fungeert als 

aanspreekpunt voor het Faculteitsbestuur en het Onderwijsinstituut en verantwoordelijk is voor onder 

meer de toelating van nieuwe studenten, de invulling van het onderwijs en andere aanverwante zaken. 

Met de coördinator internationale track is gesproken, omdat zij verantwoordelijk is voor de 

internationale pilot waar de opleiding geschiedenis is begonnen en de Engelstalige bachelor die vanaf 

september 2017 wordt aangeboden aan studenten. Verder is er gesprok\ken met de studieadviseurs 

omdat zij eveneens nauw betrokken zijn bij de internationalisering en een belangrijke schakel vormen 

tussen de vereniging en de Opleiding. 

 

Faculteitsbestuur 

Jaarlijks komen er veel nieuwe internationale studenten naar Groningen om aan de Rijksuniversiteit 

Groningen te studeren. Om hen goed op te kunnen vangen wil de universiteit een internationale 

omgeving creëren, aldus het FVOG. Om te meten hoe succesvol dit is, gebruikt de universiteit de 

'Internationale Studenten Barometer' (ISB) en zij scoort hier goed op. De ISB richt zich echter alleen 

op het onderwijs en de universiteit zelf en laat dus educatieve en sociale aspecten van derden 

achterwege. 

Volgens het FVOG is dit waar studieverenigingen in de ogen van de universiteit van pas kunnen 

komen. De verenigingen kunnen namelijk internationale leden ondersteunen bij hun studie en kennis 

laten maken met de Nederlandse cultuur, waardoor deze leden zich meer op hun gemakt voelen in en 

rond de universiteit. Hierdoor wordt de algehele ervaring van internationale studenten in Groningen 

beter. De universiteit ziet dit graag gebeuren, zo blijkt uit één van haar ambities: 'Integreren van 

internationaal/cultureel diverse groep studenten in een leeromgeving/gemeenschap' 

 

De universiteit biedt al meer dan de helft van alle bachelor- en masterstudies in het Engels aan met als 

doel om (de meeste) Nederlandstalige studies te vervangen. Dit proces zal door blijven gaan en zal er 

op den duur voor zorgen dat er steeds meer internationale studenten naar Groningen komen om te 

studeren. De universiteit ziet daarom ook graag dat studieverenigingen gaan internationaliseren en 

open staan voor internationale leden en zodat zij ondersteund kunnen worden bij hun studie en sociale 
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leven. Bovendien heeft een studievereniging er zelf ook baat bij om te internationaliseren aangezien 

het zo meer leden kan trekken. 

 

Afdelingsbestuur Geschiedenis (AB), adviserend student-lid Igor Damen 

Het AB is voorstander van het internationaliseren van de studievereniging GHD Ubbo Emmius en ziet 

hier de meerwaarde van in. Het wil graag helpen waar dat kan en nodig is, echter het initiatief hiertoe 

zal vanuit de vereniging zelf moeten komen. Volgens de voorzitter van het Afdelingsbestuur zal de 

internationale track geen eigen karakter krijgen. Daarmee wordt onder meer voorkomen dat er een 

tweedeling ontstaat bij de opleiding geschiedenis. In het eerste en het tweede jaar kan er volgens 

Maarten Duijvendak vermenging van de Nederlandstalige en Engelstalige studenten ontstaan doordat 

zij in het eerste en tweede jaar dezelfde Engelstalige werkgroepen kunnen volgen. 

 

Coördinator international track geschiedenis, dr. Megan Williams 

Dr. Williams wil graag benadrukken dat er naast de internationale track ook een Nederlandstalig track 

zal blijven bestaan. De internationale track is niet simpelweg een vertaling van de Nederlandse versie, 

maar er zullen ook meer internationale aspecten van geschiedenis aan bod komen. In de Nederlandse 

track is hier uiteraard ook aandacht voor en het internationale track staat ook open voor Nederlandse 

studenten. In beide gevallen zullen internationale docenten college geven. 

Het is nog onbekend welke taal er op organisatorisch gebied gesproken zal worden, wellicht zal dit een 

mix tussen de Engelse en Nederlandse taal zijn. Dit werkt ook twee kanten op, er zijn namelijk ook 

internationale studenten die graag Nederlands zouden willen leren.  

Dr. Williams ziet graag dat GHD Ubbo Emmius de internationale studenten opneemt en hen op weg 

helpt in een onbekende cultuur. Wellicht is een buddysysteem, dat dan gefaciliteerd kan worden vanuit 

de vereniging, een goed idee om internationale studenten te helpen integreren.  

 

Studieadviseur Geschiedenis, Hidde de Haas 

De studieadviseurs zijn positief over de internationalisering van GHD Ubbo Emmius. Het zou goed 

zijn als de studievereniging internationale studenten kan en wil voorzien. GHD Ubbo Emmius is een 
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studievereniging waar internationale studenten ook onderdeel van gaan uitmaken. Er moet echter ook 

ruimte zijn en blijven om enkele dingen in het Nederlands te doen.  

Internationale studenten hebben een nadeel ten opzichte van Nederlandse studenten omdat ze in 

een nieuwe cultuur met een vreemde taal terecht komen. De instap in het eerste jaar is voor hen 

daarom moeilijker dan voor Nederlandse studenten. Het is goed om internationale studenten net als 

andere eerstejaars direct op het eerste moment, namelijk de introductieperiode, erbij te betrekken. 

Verandering kan intimiderend zijn, maar het is belangrijk en goed het positieve eruit te halen. 

Internationale studenten kunnen ook een meerwaarde voor de vereniging zijn en hebben.  

De relatie tussen Ubbo en de opleiding is altijd goed geweest en de vereniging heeft een 

belangrijke rol binnen de studie te vervullen. De studieadviseurs hopen dan ook dat de vereniging deze 

taak – de internationalisering van Ubbo en het welkom heten van buitenlandse studenten – goed 

oppakt. De opleiding, en de studieadviseurs Hidde de Haas en Bob van der Borg in het bijzonder, zijn 

altijd benaderbaar voor Ubbo. Vanuit de voorlichtingscommissie wordt ernaar gestreefd om in de 

toekomst een internationale studentambassadeur aan te kunnen stellen. 
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Deel 2: Internationalisering van de eigen vereniging 
 

In dit deel van het rapport zal uiteengezet worden hoe de leden van GHD Ubbo Emmius aankijken 

tegen internationalisering en de komst van internationale studenten. Dit beeld is gebaseerd op de 

enquête die wij hebben afgenomen en de verscheidene bijeenkomsten die wij georganiseerd hebben. 

Over het algemeen vinden de leden van Ubbo dat de vereniging een toegankelijke sfeer kent. 

Deze toegankelijkheid is kenmerkend voor de cultuur van Ubbo: waar je ook vandaan komt en hoe 

gek je ook bent, er is voor iedereen plaats. De leden denken dat de verenigingscultuur van GHD Ubbo 

Emmius over het algemeen door de komst van internationals wel zal veranderen, maar zij zijn daar 

over het algemeen positief over. Een meerderheid verwacht echter wel dat de komst van internationale 

studenten bij Ubbo tot groepsvorming zal leiden. 

 

Het vergaren van informatie 

De adviesgroep internationalisering heeft naast het verspreiden van een enquête een tweetal 

informatiebijeenkomsten georganiseerd om de leden van de vereniging in staat te stellen hun mening 

over de internationalisering van de opleiding en vereniging te geven. De eerste informatiebijeenkomst 

die op 12 december 2016 werd georganiseerd had tot doel om het internationaliseringsproces vanuit 

drie verschillende perspectieven te belichten. Allereerst vertelde de coördinator van de internationale 

track van de studie Geschiedenis over de internationalisering van de opleiding. De tweede spreker van 

de avond was Elroy Julian van Ostheim, de toenmalige voorzitter van Ibn Battuta. Hij vertelde over de 

internationalisering van zijn faculteitsvereniging. Tot slot sprak Andrew Zuidema over zijn ervaring 

als internationale student in Groningen. De tweede informatiebijeenkomst vond plaats op 6 maart 2017 

was vooral discussiërend van aard. Tijdens deze discussieavond werd in groepsverband een aantal 

stellingen met betrekking tot internationalisering besproken. Daarnaast was er de gelegenheid om in 

plenaire setting met elkaar in gesprek te gaan over dit onderwerp. 

 

Communicatie 

Veel mensen binnen Ubbo zijn overtuigd van hun Engelse vaardigheden, iets meer wanneer het gaat 

om non-academische onderwerpen dan wanneer het over wetenschap gaat. Een grote meerderheid 

heeft er ook geen problemen mee om Engels te spreken in een groep, zelfs wanneer de meerderheid 

van deze groep uit Nederlandstalige personen bestaat, en deel te nemen aan activiteiten die in het 

Engels worden aangeboden. Een uitzondering hierop is de Algemene Ledenvergadering (ALV). Veel 

leden willen graag dat deze in het Nederlands gehouden wordt. Deze consensus van mensen die er 
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geen probleem mee hebben om in het Engels te converseren betekent niet dat de vereniging volledig 

naar het Engels als voertaal moet overschakelen. De leden willen graag het Nederlands als voertaal 

behouden en velen zijn er een voorstander van om een tweetalige communicatie in te stellen. Zo 

zouden de nieuwsbrieven van de vereniging tweetalig moeten worden aangeboden aan de leden, 

daarmee kom je de beide groepen tegemoet. Daarnaast zou het mailcontact naar Engelstalige leden in 

het Engels kunnen. Men erkent daarbij dat vertaling van documenten en brieven op een deugdelijke 

wijze moet geschieden. Dit kan intern worden opgelost door binnen de vereniging vrijwilligers te 

zoeken die de vertalingen op zich willen nemen. Deze vrijwilligers zouden onder de 

verantwoordelijkheid van het bestuur vallen. De leden geven tevens aan dat slechts een beperkt aantal 

activiteiten in het Engels moet worden gehouden. Activiteiten die in het Engels gehouden kunnen 

worden zijn lezingen, congressen, feesten en borrels.  

 

Commissies 

Ubboianen zien graag dat internationale studenten ook actief lid worden van GHD Ubbo Emmius. Dit 

betekent dat internationals vanaf komend studiejaar gewoon commissielid moeten kunnen worden en 

een meerderheid van de Nederlandstalige leden zou het geen probleem vinden om met een niet-

Nederlandstalig lid in een commissie willen zitten. Het overbruggen van de taalbarrière tussen 

commissieleden wordt als een uitdaging gezien die op termijn zal verdwijnen. De meningen lopen 

echter ver uiteen als we bespreken welke commissies moeten internationaliseren. Toch vindt een dikke 

zestig procent van de respondenten van de enquête dat alle commissies direct open moeten staan voor 

internationals zodra zij zich bij Ubbo aanmelden als lid. De leden zijn het erover eens dat een 

acquisitiecommissie zich minder leent voor internationals omdat alle bedrijven die benaderd worden 

Nederlands zijn. Daarnaast is men het erover eens dat de internationale studenten goed ingelicht 

moeten worden over wat een studievereniging is en wat de verschillende commissies inhouden. Verder 

stelt een enkeling voor dat een bestuur voor het openstellen van de sollicitaties moet vaststellen welke 

commissies open zijn voor internationals. Men is van mening dat het bestuur daarbij het aantal actieve 

internationals binnen de vereniging in haar overweging moet meenemen. 

 

Bestuur en integratie 

Een grote minderheid vindt dat internationals vanaf studiejaar 2018-19 bestuur moeten kunnen doen 

bij Ubbo. Terugverwijzend naar de ALV’s, lijkt dit een logische uitkomst van het feit dat 76,1% van 

de respondenten van de enquête wil dat Nederlands de voertaal op de ALV’s blijft. De integratie van 

de internationale studenten wordt door de leden niet gezien als louter een taak van het bestuur en de 
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vereniging. De vereniging zou in samenwerking met de opleiding een centraal aanspreekpunt kunnen 

zijn voor internationale studenten waar het gaat om praktische zaken. Hoewel de Rijksuniversiteit 

Groningen eindverantwoordelijk is voor de studenten liggen er mogelijkheden voor GHD Ubbo 

Emmius om de nieuwkomers te ondersteunen en wegwijs te maken. Een meerderheid van leden geeft 

aan zeker bereid te zijn om bij te dragen aan het integratieproces, bijvoorbeeld met het aanstellen van 

een internationale commissie. Ongeveer de helft van de leden zou ook wel in een dergelijke commissie 

plaats willen nemen. Tot slot willen de leden van Ubbo dat er een nauwe samenwerking bestaat tussen 

de vereniging en de opleiding Geschiedenis en ook met andere verenigingen voor studenten in 

Groningen om de internationalisering in goede banen te leiden. De integratie van internationals in de 

vereniging wordt daarmee gezien als een gezamenlijke taken van de opleiding en de vereniging. Een 

aanwezige studieadviseur bij de informatieavond geeft aan dat het eerste jaar een mogelijk probleem is 

bij het integreren van deze nieuwe groep studenten. Het eerste jaar bestaat namelijk uit een vast 

programma dat contact tussen deelnemers van de Internationale Track en de Nederlandse Track 

bemoeilijkt. Daarin liggen er mogelijkheden voor GHD Ubbo Emmius. De integratie kan volgens de 

aanwezigen van de Tweede Informatiebijeenkomst worden bevorderd door het organiseren van 

bepaalde activiteiten zoals borrels, maar ook evenementen met een serieus karakter.  
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Deel 3: Internationalisering bij andere studieverenigingen  

 
GHD Ubbo Emmius is niet de enige studievereniging in Groningen die te maken krijgt of heeft 

gekregen met internationalisering. Daarom heeft de adviesgroep een aantal andere studieverenigingen 

in Groningen benaderd om te vragen hoe zij de internationalisering van hun vereniging benaderen of 

hebben benaderd. Deze verenigingen waren respectievelijk Ibn Battuta (Spatial Sciences), TBV Lugus 

(Industrial Engineering and Management) en Clio (International Relations and International 

Organisation). De lessen en valkuilen die deze verenigingen de afgelopen jaren geleerd en 

overwonnen hebben zullen in dit deel van het rapport aan bod komen. 

 

Tempo van internationalisering 

Wat opviel in de gesprekken met andere studieverenigingen is dat de veranderingen die 

internationalisering met zich meebrengt veelvuldig als discussiepunt worden gezien. Het is daarom 

ook lastig om een balans te vinden tussen het behoud van de verenigingscultuur enerzijds en het 

doorvoeren van de nodige veranderingen met betrekking tot internationalisering anderzijds. Wat echter 

vast staat is dat wanneer integratie niet vanaf dag een plaatsvindt het GHD Ubbo Emmius in de lange 

termijn meer gaat kosten dan opleveren. Binnen de rechtenfaculteit is er door de bestaande 

studieverenigingen nooit echt aandacht besteedt aan internationalisering. Toen de internationals zelf 

een studievereniging, genaamd NEXUS (International and European Law) oprichten, bleek deze zeer 

succesvol. NEXUS heeft momenteel vrijwel alle internationale rechtenstudenten aan zich weten te 

binden, terwijl de Nederlandse vereniging Vintres (ook van de studie International and European Law) 

te kampen heeft met dalende ledenaantallen. Dit voorbeeld geeft aan dat het internationaliseren van de 

vereniging op de lange termijn een logische volgende stap is voor iedere studievereniging om het 

voortbestaan van de vereniging te kunnen garanderen. Er zullen in de eerste jaren grote veranderingen 

moeten plaatsvinden om GHD Ubbo Emmius open te stellen voor internationale studenten.  

 

Rol van bestuur en commissies 

Naar aanleiding van de gesprekken die de adviesgroep met andere verenigingen heeft gevoerd is zij tot 

de conclusie gekomen dat samenwerking tussen het bestuur, commissies en de leden voorop moet 

staan. Vanuit Clio werd voorgesteld om een commissie met betrekking tot internationalisering op te 

richten. Leden van GHD Ubbo Emmius kunnen dan actief bijdragen aan het proces van 

internationalisering door hierin plaats te nemen. Daarnaast benadrukten alle studieverenigingen 
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waarmee de adviesgroep in gesprek is gegaan het belang van direct contact met internationale 

studenten. Internationale studenten bleken bij alle benaderde verenigingen veel vatbaarder te zijn voor 

face-to-face contact over activiteiten van de desbetreffende studieverenigingen dan contact via sociale 

media of e-mail. De adviesgroep wil daarom het huidige en alle toekomstige besturen ten zeerste 

aanbevelen om deze directe vorm van communicatie veel te gebruiken en hierin een voorbeeldfunctie 

te zijn voor de leden van GHD Ubbo Emmius. Daarnaast wil de adviesgroep de leden van GHD Ubbo 

Emmius vragen hierin zelf zoveel mogelijk het huidige en alle toekomstige besturen te ondersteunen.  

  

Obstakels  

Aanvankelijk waren de reacties van de leden van Clio conservatief en zaten er weinig internationale 

studenten in de commissies. Heden ten dage is de verhouding tussen internationale- en Nederlandse 

actieve leden nagenoeg gelijk, wat een goede afspiegeling is van de verhoudingen in de 

collegebanken. Volgens Rianne van Staalduinen, de voorzitter van het bestuur van Clio, was de oudere 

generatie studenten binnen de vereniging het grootste obstakel jegens internationalisering, aangezien 

er een angst was voor het verliezen van de Nederlandse identiteit.  

GHD Ubbo Emmius zal echter niet in dezelfde mate internationaliseren als Clio. International 

Relations and International Organisation is volledig Engelstalig geworden en heeft dus geen 

Nederlandse track meer, in tegenstelling tot de studie Geschiedenis. Op het moment zijn het bestuur en 

alle commissies Engelstalig en open voor alle leden. De acquisitiecommissie vormt hierbij de enige 

uitzondering, aangezien haar leden vloeiend Nederlands moeten kunnen spreken. Rianne van 

Staalduinen geeft aan dat het vergrote ledenaantal zeker als kans moet worden gezien, dat het proces 

stapsgewijs moet verlopen, en dat de besprekingen van het proces binnen de ALV’s cruciaal zijn. Als 

laatste geeft ze als tip dat Ubbo Emmius zal moeten inzetten op het uitleggen van de Nederlandse 

cultuur aan de nieuwe leden die van buiten Nederland komen. In een kleine groep kunnen ze goed 

begeleid worden.  

Gijs van der Veen, de voorzitter van het bestuur van TBV Lugus, benadrukt juist de mogelijkheid tot 

polarisatie/groepsvorming die plaats kan vinden binnen de vereniging. Om dit te voorkomen raadt hij 

aan om de Nederlandse studenten bij de internationale studenten te betrekken, en vice versa. Verder is 

het van belang om interesse te tonen voor internationale studenten vanuit de vereniging door in 

gesprek te gaan; spreek ze aan en leg het concept studievereniging en het Nederlandse studentenleven 

aan ze uit. De ondersteuning hiervan zou vooral van het bestuur moeten komen. Volgens Gijs moet er 

gekeken worden naar de voordelen van de nieuwe internationale sfeer in het algemeen, zoals 
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perspectieven op de arbeidsmarkt. In het geheel moet ervoor gezorgd worden dat het proces 

stapsgewijs en professioneel verloopt. 

Bij het gesprek met Elroy van Ostheim van faculteitsvereniging Ibn Battuta kwam vooral naar voren 

dat uitwisselingsstudenten moeilijk te bereiken zijn. Op dit moment bestaat de internationalisering 

binnen hun opleiding enkel uit uitwisselingsstudenten, pas vanaf volgend jaar komen hier ook 

internationale studenten bij die het volledige programma volgen. Om de bereikbaarheid van 

internationale studenten te vergroten wordt aangeraden om veel face-to-face contact te creëren. De 

vicevoorzitter van het bestuur is bij hen de internationale ambassadeur, die alle zaken betreffende 

internationalisering regelt. 

Communicatie (formeel en informeel) 

Op het gebied van (formele) communicatie raadt Rianne aan om een duidelijke keuze te maken qua 

taal voor de activiteiten. Je sluit altijd mensen uit, ook met een combinatie van Engels en Nederlands, 

en je vergroot enkel de werklast voor de organisatoren door alles tweetalig te maken. Overleg vooral 

met de nieuwe internationale studenten over waar ze wel en geen behoefte aan hebben.  

Daarnaast wordt door alle aangesproken verenigingen beaamd dat het van belang is internationale 

studenten goed uit te leggen wat een studievereniging inhoudt. TBV Lugus en Clio raden beide aan 

om de nieuwe studenten een eerstejaars gids te geven, met bijvoorbeeld alle eerstejaars activiteiten 

erin.  

Voor Ibn Battuta blijken Engelse activiteiten geen probleem te zijn; het deelnemend ledenaantal neemt 

er niet door af. Echter, de mix van Engels en Nederlands is nog moeilijk in de informele sfeer. Rianne 

benadrukte al dat integratie/eensgezindheid binnen de vereniging een prioriteit moet zijn. TBV Lugus 

heeft geen poging gedaan tot tweetaligheid, maar is in één klap overgegaan op het Engels. Haar 

website, e-mails en andere geschreven communicatie, officiële documentatie en ALV’s zijn volledig 

Engelstalig, ook bij weinig internationale deelnemers. In het begin was dit bij activiteiten lastig, maar 

op de langere termijn heeft dit voor meer participatie gezorgd. In de informele sfeer binnen de 

vereniging, bijvoorbeeld bij borrels, is de volledige overslag naar de Engelse taal soms nog lastig. Wel 

is het nog de vraag of ze op de korte termijn ook de overstap naar het Engels zullen maken met 

betrekking tot de bestuursdocumenten, om te zorgen dat bestuursposities in de toekomst toegankelijk 

worden voor niet-Nederlandstaligen. 
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Deel 4: Advies met betrekking tot internationalisering 

GHD Ubbo Emmius 
 

Naar aanleiding van de informatie uit de eerste drie delen van dit rapport heeft de Adviesgroep 

Internationalisering een advies met betrekking tot de internationalisering van GHD Ubbo Emmius 

gemaakt. Dit advies bestaat uit twee delen. Allereerst een stappenplan waarmee GHD Ubbo Emmius 

in zes fasen kan internationaliseren. Dit stappenplan is opgesteld door het FVOG en kan geraadpleegd 

worden in de tweede bijlage van dit rapport. Daarnaast acht de Adviesgroep het noodzakelijk dat er op 

de punten commissies, bestuur, communicatie, contact met de opleiding en samenwerking met andere 

verenigingen extra stappen dienen worden gezet ter ondersteuning van dit plan. Deze stappen zijn 

hieronder verder uitgewerkt.  

 

1. Commissies 

De Adviesgroep heeft met betrekking tot de commissies van GHD Ubbo Emmius een selectie gemaakt 

van de commissies die zij acht geschikt te zijn voor internationalisering. De keuzes worden in de 

onderstaande tabel verder toegelicht. Daarnaast acht de Adviesgroep het noodzakelijk dat er een 

internationale commissie wordt opgericht. De invulling van deze commissie is tevens hieronder te 

vinden.  

 

Commissie Internationaliseren vanaf 
september 2017? 

Toelichting 

Aquisitiecommissie Nee De aquisitiecommissie houdt 
zich bezig met het werven van 
sponsoren voor de vereniging. 
Gezien het feit dat dit louter 
Nederlandse sponsoren zijn 
acht de Adviesgroep het niet 
raadzaam om deze commissie 
te internationaliseren. 

Activiteitencommisie Ja Een uitermate geschikte 
commissie om te 
internationaliseren. Activiteiten 
kunnen gemakkelijk in het 
Engels worden georganiseerd. 
Het betreft vaak alleen een 
Engelstalige PR. 



18 
 

Almanakcommissie Ja Bij het arriveren van de eerste 
internationale studenten lijkt 
het de Adviesgroep raadzaam 
om vanaf het studiejaar 2017-
2018 ook een Engelstalige 
almanak uit te geven. 

Archiefcommissie Nee Gezien het feit dat de 
archiefcommissie zich 
hoofdzakelijk bezighoudt met 
het ondersteunen van de 
secretaris van het bestuur en het 
verwerken van notulen voor de 
archieven lijkt het de 
Adviesgroep niet nodig om 
deze commissie te 
internationaliseren. Indien de 
meeste commissies 
internationale leden hebben en 
er mogelijk een internationale 
student in het bestuur 
plaatsneemt kan dit wel 
gebeuren. De adviesgroep raadt 
dus aan om ter zijner tijd de 
Archiefcommissie te 
internationaliseren.  

Carrierècommissie Nee De adviesgroep raadt aan deze 
commissie volgend jaar nog in 
het Nederlands te houden. 
Vanaf het studiejaar 2018-
2019, wanneer het proces van 
internationalisering een aantal 
fasen verder is, kan er gekeken 
worden naar het 
internationaliseren van de 
Carrièrecommissie.   

Congrescommissie Ja Grootste deel van de bijdragen 
door historici wordt al voor een 
internationaal publiek 
geschreven. Relevante 
onderwerpen kunnen vrij 
eenvoudig in een internationale 
context geplaatst worden. 

C.U.T.-commissie Ja Films zijn al vaak in een andere 
taal dan Nederlands. Spreker en 
PR zijn goed te 
internationaliseren. 
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Digicie Ja Engelstalige 
informatievoorziening en 
website vereisen een 
internationale Digicie. 

Eerstejaarscommissie Ja Eerstejaarskamp moet in het 
Engels aangeboden worden 
vanaf september 2017. 
Daarnaast is het goed mogelijk 
het commissieweekend 
Engelstalig aan te bieden indien 
er internationale 
commissieleden meegaan. 

Excursiecommissie Ja Een logische stap gezien het 
feit dat er altijd naar het 
buitenland gereisd wordt.  

Feestcommisssie Ja Alleen PR hoeft Engelstalig. 

Kascommissie Nee Te zijner tijd mogelijk wanneer 
er internationale studenten 
plaatsnemen in het bestuur. 
Kan dan internationaal worden 
indien mogelijk. 

Lezingencommissie Ja Vanaf september 2017 twee 
van de vijf lezingen in het 
Engels. Kan op jaarlijkse basis 
uitgebreid worden. 

Mastercommissie Ja Door het internationale karakter 
van de masters een logische 
stap 

Studiecommissie Ja Voor studenten van de Engelse 
track moeten Engelstalige 
tentamentrainingen worden 
georganiseerd.  

Theatercommissie Nee Eerste twee jaar nog niet 
internationaliseren. Vanaf 
studiejaar 2019-2020 indien 
mogelijk wel. 

Ubdatecommissie Ja Vanaf september 2017 een of 
meerdere columns/artikelen in 
het Engels. Kan later worden 
uitgebreid. Een tweetalige 
Ubdate blijft de voorkeur 
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houden. 

Zwemfestcommissie Ja In overeenstemming met de 
andere deelnemende 
verenigingen kan Ubbo 
internationale leden leveren 
voor deze commissie.  

 

Naast het internationaliseren van de huidige commissies van GHD Ubbo Emmius acht de Adviesgroep 

het zeer raadzaam om een international committee op te richten vanaf het studiejaar 2017-2018. Deze 

commissie heeft als primaire doel het ondersteunen van de internationale studenten bij hun integratie 

in de vereniging en de universiteit. Daarnaast zal deze commissie dienen ter ondersteuning van de 

internationalisering van de studievereniging. Hierbij stelt de Adviesgroep vijf taken van de 

international committee op: 

-Het maken (en bijwerken) van een informatiebrochure voor internationale studenten 

waarin wordt uitgelegd wat GHD Ubbo Emmius is, doet en wat de voordelen van een 

lidmaatschap zijn. Hierin neem het bestuur het voortouw en ondersteunt de 

international committee deze taak.  Daarnaast dient het concept ‘studievereniging’ 

duidelijk te worden uitgelegd omdat dit vaak onbekend is bij internationale studenten.  

-Het helpen van internationale studenten bij de integratie in de vereniging, de Stad en 

het dagelijks leven in Nederland. Hierbij kan gedacht worden aan het vertalen van 

brieven van de bank of gemeente, het wegwijs maken binnen het reilen en zeilen van 

de universiteit. Hiermee biedt je de internationale student een platform voor eventuele 

vragen en kan GHD Ubbo Emmius deze studenten direct aan zich binden.  

-Indien mogelijk het aanbieden van basis taalcursussen  voor internationale studenten 

in samenwerking met studievereniging ZaZa. Gezien het feit dat de taalcursussen van 

de RUG vrijwel altijd vol zitten is dit een goede mogelijkheid voor GHD Ubbo 

Emmius om haar internationale leden een handreiking te doen. De cursus wordt door 

de student zelf vergoedt, waardoor het de vereniging niks kost.  Het mes snijdt hierbij 

aan meerdere kanten; de internationale student leert sneller Nederlands waardoor deze 

student gemakkelijker integreert in de vereniging, GHD Ubbo Emmius kan de 

internationale student makkelijker integreren in de vereniging en er kan beter 

samengewerkt worden met een andere studievereniging.   

-Het organiseren van activiteiten die de Nederlandse cultuur uitleggen aan de 

internationale student.  
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-Het controleren en evalueren van het proces van internationalisering wat door het 

bestuur wordt uitgevoerd.  

 

2. Bestuur 

De adviesgroep ziet het liefst een constructie waarin het bestuur de leiding neemt in het proces van 

internationalisering. Hierbij is het bestuur verantwoordelijk voor de uitvoer van de opgestelde plannen, 

het zicht houden op de langetermijnvisie en het bevorderen van de eensgezindheid binnen de 

vereniging door dit actief uit te stralen.  

De adviesgroep wil het bestuur en de vereniging\ in deze kwestie op het hart drukken dat er ten alle 

tijde geluisterd moet worden naar de mening van de leden met betrekking tot het tempo van 

internationalisering van de verenigingen. In het geval van ingrijpende veranderingen dienen de leden 

tijdig geïnformeerd te worden tijdens een ALV. Hierbij moet echter wel een kanttekening gemaakt 

worden dat de veranderingen in de eerste twee jaar van dermate cruciaal belang zijn voor het gehele 

proces van internationalisering dat deze het liefst zo snel mogelijk door het bestuur en de vereniging 

worden vastgelegd en uitgevoerd. Het tempo van internationalisering ligt hiermee in de eerste twee 

jaar erg hoog. In latere jaren is er echter meer ruimte om de veranderingen geleidelijker door te 

voeren, afhankelijk van de wens van de leden.  

Als laatste stelt de Adviesgroep voor dat de Voorzitter van het bestuur de taak van het leiden van de 

internationalisering van de vereniging op zich neemt. Hierbij dient nauw samengewerkt te worden met 

de nieuwe international committee. De positie van Voorzitter wordt hiermee de uitvoerende tak van 

het internationaliseringsproces binnen het bestuur.  

 

3. Communicatie 

Vanaf augustus/september 2017, bij het begin van het nieuwe academisch jaar, is het de bedoeling dat 

GHD Ubbo Emmius overgaat op tweetalige communicatie. Dit zal het duidelijkst zijn in het 

schriftelijke contact met de leden; e-mails zullen bijvoorbeeld eerst in het Nederlands te lezen zijn, 

met de Engelse vertaling onderaan de mail. De website van de vereniging wordt vertaald naar het 

Engels. 

 Er zullen vanaf volgend jaar natuurlijk ook activiteiten komen die toegankelijk moeten zijn voor de 

internationale studenten. Er zal dus een toenemend aantal activiteiten komen waarin de formele, 

organisatorische taal Engels is. Denk hierbij aan Engelstalige sprekers bij een lezing, waarbij ook de 

communicatie vanuit de commissies over deze Engelstalige activiteiten dus in het Engels zal komen, 

om de nieuwe leden niet te vervreemden. Het is de bedoeling dat deze taalswitch bij Engelse 
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activiteiten tot op een bepaalde hoogte ook naar de informele sfeer zal overgaan. Het bestuur behoort 

een voorbeeldfunctie te vervullen op dit gebied door bij Engelstalige evenementen daadwerkelijk 

Engels te spreken, en geen Nederlands wanneer er internationale studenten aanwezig zijn. 

Zoals eerder in rapport al te zien was, wordt geadviseerd om een groot aantal commissies open te 

stellen voor deelname door internationale studenten. Er wordt dan ook gesteld dat de voertaal bij 

vergaderingen Engels wordt wanneer één of meer van de leden van een commissie geen Nederlands 

spreekt. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor de notulen. Tevens raadt de Adviesgroep aan om in de 

maandelijkse nieuwsbrief van de vereniging een stuk te plaatsen over de ontwikkelingen van de 

afgelopen maand. Hierdoor blijven internationale en Nederlandse leden op de hoogte van de 

ontwikkelingen van het bestuur en hoeven de bestuursnotulen het komende jaar nog niet tweetalig 

aangeboden te worden. In de toekomst is het echter raadzaam om bestuursnotulen, omwille van 

openheid van zaken, in het Engels aan te bieden.  

 

4. Contact met de opleiding 

Om het proces van internationalisering te laten slagen is het van cruciaal belang dat er goed contact 

blijft bestaan met de opleiding, het afdelingsbestuur en de studieadviseurs. Internationale studenten 

hechten over het algemeen veel waarde aan de mening van een docent of andere medewerker van de 

opleiding zoals de studieadviseur. Als deze persoon positief is over de vereniging schijnt dit direct 

door op de internationale student. De studieadviseurs kunnen om advies gevraagd worden voor 

bijsturing van het internationaliseringsproces. Daarnaast kan er bij het afdelingsbestuur altijd gekeken 

worden of er mogelijk extra financiële middelen beschikbaar gesteld kunnen worden om de 

internationalisering te laten slagen. Als laatste raadt de Adviesgroep het ten zeerste aan om een 

gezamenlijke borrel met de docenten en het personeel van de opleiding te organiseren aan het begin 

van het jaar. Hierdoor blijven de banden met de opleiding en de docenten sterk en hebben 

internationale studenten echt het idee dat de opleiding volledig achter de vereniging staat.  

 

5. Samenwerking met andere verenigingen 

Zoals genoemd bij het kopje commissies acht de Adviesgroep het raadzaam om samen te werken met 

studievereniging ZaZa om taallessen te organiseren voor internationale studenten. Daarnaast dient er 

in internationaal verband samengewerkt te worden bij de bestaande samenwerkingsprojecten. 

Hieronder vallen Zwemfest, de Batavierenrace, het Galant Gala en het jaarlijks georganiseerde feest 

met ZaZa. Deze activiteiten dienen, in overleg, beschikbaar te worden gemaakt voor internationale 

studenten en eventuele internationale commissieleden. Als laatste dient er gekeken te worden naar 
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eventuele nieuwe samenwerkingsverbanden met andere internationale verenigingen ter ondersteuning 

van het eigen internationaliseringsproces en mogelijke nieuwe gezamenlijke activiteiten.  
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Bijlagen  
Bijlage 1: resultaten enquête internationalisering GHD Ubbo 

Emmius 
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Bijlage 2: Internationalisering stappenplan FVOG 
 

Internationalization for Associations  
This document is set up with the purpose of assisting associations in their process of 
internationalization and to assist in increasing their accessibility to both national- and international 
students. In this regard associations should strive towards the final goal that there is no differentiation 
between national- and international students anymore. 
 

International students 
International students are harder to attract to the association compared to national students. This stems 
from the fact that international students are often unfamiliar with the concept of a study association. 
The association is often “a Dutch thing” and international students are often very focused on their 
study. They can therefore see study associations as a burden rather than something useful.  

Concept 
Since the Netherlands has a rather unique system with different associations, it is of vital importance 
to enlighten the concept of a study association to international students. Therefore, it is important to 
clearly explain the concept and to emphasize the added value, both the social- and study aspects that 
study associations can offer. Additionally, international students value the opinion of professors a lot. 
It could be helpful to get the support of the department in your process of internationalization, through 
i.e. the tutor-mentor system, assistance with- and promotion of activities, written statements or open 
nights.  

Student/Study Association 
International students often confuse the concept of a study association with the concept of a student 
association. This stems from the fact that this concept is rather unknown outside of the Netherlands, 
since they often work with college unions and different interest clubs. International students therefore 
tend to associate study associations with drinking, partying and no openness to international students. 
Due to the unknown difference in terms as used in the Netherlands, internationals may feel that your 
study associations is also involved in such affairs only.  In this case it could be helpful to work on your 
image as a study association towards international students. 

Priorities and preferences 
International students studying in the Netherlands sometimes have different priorities and preferences 
compared to Dutch students. There are certain reasons for this, i.e. their commitment to go abroad for 
a particular program, differing levels of financial investment and possibly the difference in age 
between national and international students. Consequently, international students are usually 
determined to their studies and might wish to focus on their study alone, without involvement in other 
areas. Additionally, international students tend to “stick together” with other international students, 
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which has a negative influence on integration within the association. Therefore, to increase the number 
of (active) internationals in the association, it is vital to clearly explain the concept and show the added 
value as well as what the association can do for your study and career. However, do not lose the social 
aspect out of sight, since this attracts many international students as well.  

Advice: Social activities are most useful to gather, attract and bind as many national- and international 
students as possible. Regularly, there is a spill-over effect from social- to study-related events, rather 
than the other way around. Therefore, social activities are very useful for the introduction period. 
However, make sure to inform new students well about the study/career side of the association. 

Information 
The first step to internationalization is to explore the stance and opinion of current and new members 
towards the idea of the process of internationalizing a study association. This research can best be 
executed by a separate “internationalization” committee, consisting of both national- and international 
students. Some potential areas this committee could look into: 

1. Promotion / Presentation 
a. Current “image” of the association among both national- and international 

students 
b. How can the association promote/present itself to both national- and international 

students? It may be that the presentation of the association towards internationals 
needs to be different, or take into account how internationals feel about 
associations.   

c. What may be the best course of actions for the association?  
2. Members 

a. How do your current members feel about the process of internationalization? This 
information can be gathered through i.e. surveys, reports, interviews and 
GA’s/GMM’s. This is very important as they are the ones who control the 
GA/GMM 

b. Is there anything that internationals want that differs from what Dutch students 
want (priorities)?  

c. The different needs of both members (preference)? 
3. Process of Internationalization 

a. Recommend a course of action on how to internationalize, or deal with an 
International at the University of Groningen. 

b. Find out what obstacles exist and how can they be overcome/dealt with.  
4. Events 

a. What might be the best way to involve all students?  
b. What stages should be taken to internationalize the association? 

5. Organs 
a. Which organs of the association can be converted quickly to operate in English?  
b. Which organs may have difficulty going international both straight away and in 

the future (i.e. Corporate relations, the candidate board, etc.)? 
6. Committees 
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a. Make a list of what committees/functions are suitable for internationals. This 
might mean that you have to rearrange some committees/functions to make the 
association more accessible to international students.  

Advice: do not be afraid to experiment. International students are able to perform almost every 
function, except for acquisition. Moreover, it would be advisable to complete this part by a survey as 
well. Send out an email with a list of questions and areas to comment on, in order to see how the 
current members and new members feel about the above. This could possibly happen in cooperation 
with the department. Do not forget that they benefit from internationalization of the association as 
well. 
 

Plan 
The report of the committee can serves as a guidebook and gives the board an actual impression of the 
real thoughts of its members about the process of internationalization. Moreover, it proves to be vital 
when presenting initiatives or an internationalization plan to the GA/GMM. The report serves as an 
important base for your internationalization plan.  

The plan must be both concrete (as in it can be completed), as well as flexible (as in that additional 
time can be given to some areas, if needed). No matter which method is invoked, it is important that a 
schedule is set. This also should include reflection and evaluation time within the board, on the 
GA/GMM and within the association (possibly through a survey), to ensure that the association is on 
the right path.  
 

Starting 
Certain aspects of the process of internationalization can be started even before a report of the above 
mentioned is completed. However, including them in the plan is recommendable. The following 
aspects might and can be executed before a concrete multiple stage plan has been set up: 

1. Documents: Ensuring that the most important documents, such as the statutes and the 
internal regulations, are available both in Dutch and in English. The RUG is offering free 
official translations via the faculties. Talk to your faculty for further information. 

2. Emails: Provide members with bilingual emails, i.e. newsletters and information. 
3. Dutch support committee: This committee provides support and assistance to 

international students, i.e. assistance with translating Dutch documents and possibly 
provide short language courses (for more information contact study association Nexus). 
As a study association you can set up a Dutch support committee for your international 
students and for instance teach the Dutch culture to new students 

4. Integration committee: A committee whose purpose is to help with the integration of 
international students into Dutch culture and society. This committee focuses on 
international students specifically. However, national students are welcome on these 
activities/services or in the committee itself as well. 
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Draft Plan 
Provided below is a draft plan for the process of internationalization of an association. This reflects a 
general plan, which still has to be tailored to the specific needs and situation of each individual 
association.   
 

Stage One 
Investigating Committee into Internationalization 

● As stated above, this “internationalization committee” (or however you wish to name it) is 
there to investigate how the association feels about the process of internationalization. Their 
report is important, since it serves as a solid base for the internationalization plan.    

 
Translation of key documents 
● Statutes and Internal Regulations 

● Statutes 
● Since the statutes provide the legal basis of the association, it is of vital importance to 

have a professional translation available for international students. However, keep in mind 
that this translation will never have legal power in the case of conflict with the Dutch 
version of the statutes. 

● It is advised to get a certified copy, as this is the most important document used by the 
association.  

● This does not mean that it cannot be used in day-to-day operations later on. The Dutch law 
only allows Dutch statutes. 

● Internal Regulations: 
● Since the internal regulations consist of the more concrete rules of the association, it is 

important that these are available to every members of the association as well. The 
translation may become binding, if so voted on by the GA/GMM, with full regard to the 
relevant regulations and steps needed for internal regulations to take effect.  

● At this stage it is advised to simply have an English translation without binding force. 
 
Promotion and emails 

● Providing all email bilingually. At this point it would be unwise to assume that members 
would wish to have English emails only. In most cases this step can take place without 
notifying- or asking permission to the GA/GMM.   

● Providing some events either in English or bilingually. Make sure not to overcrowd 
information on a poster or flyer. It may be best to have a few flyers and posters in English and 
a few in Dutch. 

Dutch Support Committee 
● This committee has the main purpose of supporting and assisting international students, i.e. 

assistance with translating important Dutch documents or providing short Dutch language 
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courses to international students.  
 
Integration Committee 

● This committee focuses on helping with the integration of both internationals and Dutch 
students. An additional explanation is stated above. 
 

Stage Two 
English-spoken events  
● Organising events in English (English-spoken events), as well as promoting them as such in 

English. Consider when promotion will be completely in English or bilingual. It might be that 
your first English-spoken event may not have the desired result that you expected regarding both 
national- and international students. However, do not let this discourage you. Such big changes 
cost time and students need to get used to this.  

● Good promotion is essential in this regard, as well as being available to talk to in English. If 
internationals have a good time, most of them will normally return for more events in the future, 
and might even inform others. 

● It may be found that either old and/or current members may be against this change or any drastic 
changes.  

 
Advice: Start with organising just a few English-spoken events and slowly expand this number. Be 

clear in the promotion. 

Bilingual or English-only website  
● Not all associations may wish to have their website in English. This, of course, is not an issue. 

However, it is important to provide the website in English as well. Some associations have a 
bilingual website and might be able to assist. This may be a lot of work, but is a compromise for 
both parties. This way the information can be given clearly in both Dutch and English. 

● The way to have a bilingual website can either be the two languages at the same time, with Dutch 
or English first (that would be up to each association), or by having a switch-to-English tab. 

 

Internationalisation of committees 
● This step requires to change the names of the committees to English names. Attention must be 

paid to the Internal Regulations, which consequently have to be changed. In this way 
internationals will be able to understand better what the committee does. Moreover, through this 
way it may allow an international to be able to join a committee next year.  

● Publish the list of what positions within what committees are open to international students. 
 
English in the GA 
● Allow internationals the opportunity to speak English at a GA/GMM. It is not necessary to 
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organize the GA/GMM in English at this moment, but allow it to be spoken if needed. In this way 
an association will allow internationals the opportunity to partake within the association, as well as 
not forcing both English and Dutch students too early in the internationalization process. 

● It is important to ensure that members are informed about this. 
● Organize an English GA/GMM before the main GA/GMM, therefore allowing international 

students to bring forth issues and the like just as Dutch students can in the main GA/GMM.  
 

Stage Three 
All events and promotion in English 
● As the international community at the University of Groningen rises, more members might be 

international. Regards must be as to how members feel about this and also if the event has the 
possibility to be in English. It might be that said event is going to be in Dutch and therefore a 
promotion in English may be redundant.  

Allowing an International to apply for a committee 
● Allowing internationals into committees.  It should be possible to allow internationals to partake in 

committees with a function. Set up a list of possibilities and dare to take risks. There are always 
other committee members who are able to help, if assistance is needed. 

● There should be no restriction on the fact that the internationals is not able to speak (fluent) Dutch, 
unless this is fundamental to the committee’s operations (i.e. corporate relations). Instead, each 
applicant should be judged on whether or not they are qualified to fulfil the required work load. 

● It should be noted that some associations have all committees open to international students, 
including the committee that deals with corporate relations and external affairs. Therefore, it is 
possible to do this as well but this, of course, depends on each association.  
 

Stage Four 
Allowing an International to apply for a Chairman position  
● This step is an addition to the step in stage three. If a committee is operating well it should be 

noted that it may be possible to allow an international to chair one of the committees, if qualified. 
This, of course, needs to be considered by the board whether this plan is wise and will work well.  

Having the Internal Regulation binding in English 
● Make the Internal Regulations binding in English. This step requires the consent of your 

GA/GMM.  As noted above, it is not possible to have an associations’ statutes binding in English. 
However, this does not restrict allowing the Internal Regulations from being binding in English.  

● This step, however, must have regard to the number of internationals that are present within the 
association. It may not be necessary to have a binding English Regulation, but only a translation. 

Organizing the GA/GMM in English 
● Having the GA/GMM in English will be a major step for each association. There is a chance that 
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the association may not be ready for this, but it is always a good idea to check among the 
members. If this step is to be taken, it is important that the GA/GMM is informed, in detail, about 
how the association has gone international, as well as the reason for turning the GA/GMM into 
English.  
 

Stage Five 
Allowing internationals to apply for board positions.  
● It may be possible to allow qualified internationals to apply for board positions. 
● If this step is to be taken, regards must be to how the board itself operates, as well as what tasks 

the board member has to perform. It is important that the other board members support the 
international board member. Moreover, it would be required to have the board meetings in English 
and keep a record of such meetings in English as well. 
 

Stage Six 
● In the end there should be no difference when it comes to international and Dutch students, and in 

the end they will both be members alike. Therefore, some support committees of any kind that 
were used to gain internationals, or to make a difference, should in the end be dissolved. However, 
not all committees need such action if the committee is based around a programme track or year 
and happens to be an international committee. Additionally, activities that specifically target 
international students should not be organized anymore, since it shows differentiation between 
national- and international members. However, for instance an international information night can 
prove to be quite useful. 

Additional 
The ideas listed here are additional ideas that an association can take that might help in the process of 
internationalization. This can be taken as either additional steps, or as supplements for the above 
mentioned. 

International Representative 
● A representative to the board of the wants and needs of the internationals. This representative can 

provide more insights into what the internationals wish from the associations, or if they are having 
any trouble. 

 
Board minutes in English 
● Keep a record of board meetings in English. This would, of course, need to be determined per 

association and depends on how the internationalization process is going. However, it may be 
useful to have at least an English copy of the minutes, so that future boards may have the 
opportunity to review past records if they happen to be international. 
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