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VOORWOORD 

 

Aankomend studiejaar zal de bachelor Culturele Antropologie & Ontwikkelingssociologie (CA-

OS) veranderen naar de internationale bachelor Cultural Anthropology & Development 

Sociology (CA-DS). Een gevolg hiervan zal zijn dat er naast Nederlandse antropologie studenten 

ook veel internationale antropologie studenten zullen zijn.  

 

Studievereniging Itiwana is een vereniging die open staat voor alle antropologie studenten in 

Leiden, dus dat betekent dat wij de nodige aanpassingen moeten maken om ook een inclusieve 

vereniging te kunnen zijn voor de internationale studenten.   

 

Internationale studenten kunnen andere behoeften hebben dan Nederlandse studenten en 

hebben uitgebreidere informatievoorzieningen nodig. Daarom heeft het 26e bestuur een 

internationaliseringsbeleid geschreven die vanaf aankomend studiejaar in werking zal treden. In 

dit beleid vindt u de plannen die het 26e bestuur heeft gemaakt met betrekking tot de 

internationalisering. 

 

Namens het 26e bestuur der studievereniging Itiwana, 

  

Lena Kwakman 

Voorzitter 2018/2019 
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STRUCTUUR 

Hieronder presenteren wij de structurele veranderingen die plaats zullen vinden binnen 

studievereniging Itiwana. 

TAAL 

De grootste verandering binnen Itiwana zal voornamelijk de voertaal worden. Aangezien wij 

geen studenten wegens taal willen buitensluiten zal de voertaal over het algemeen Engels 

worden. Dit zal zich uiten op verschillende manieren: 

 

1. De voertaal op activiteiten en in het Hok zal Engels zijn. Wanneer er internationale 

studenten aanwezig zijn zal het bestuur er op wijzen dat er Engels wordt gesproken om 

uitsluiting te voorkomen. 

2. Online zullen alle informatievoorzieningen vanuit het bestuur in het Engels geplaatst 

worden. Denk hierbij aan promotiemateriaal en berichten op Dumpiwana. Ook zal de 

naam van de openbare Facebook pagina veranderen naar ‘Study Association Itiwana’. Op 

het begin van het jaar zal er op de online social media platforms een bericht worden 

geplaatst dat de voertaal Engels zal zijn, zodat leden hier ook van op de hoogte zijn. 

3. Het Huishoudelijke Regelement en de Statuten zal worden vertaald naar het Engels. 

4. De voertaal van de Algemene Ledenvergaderingen zal Engels worden en de verslagen 

zullen in het Engels geschreven worden. Voor de eerstvolgende ALV (Wissel-ALV) zal het 

jaarverslag nog wel in het Nederlands geschreven worden. De ALV zal wel open zijn voor 

internationale studenten, dus indien er internationale studenten aanwezig zijn zal ook de 

voertaal  van de ALV Engels zijn.  

5. We zullen voor de eerstvolgende Wissel-ALV een Engelse samenvatting meesturen van 

het jaarverslag. 

6. De draaiboeken van de commissies zullen door Bestuur XXVI vertaald worden naar het 

Engels voor de eerstvolgende Wissel-ALV zodat eventuele internationale 

commissieleden aankomend studiejaar de draaiboeken ook kunnen lezen. Bestuur XXVII 

zal verantwoordelijk zijn voor het vertalen van de draaiboeken van het bestuur omdat er 

in Bestuur XXVII nog geen internationale bestuursleden zullen zijn, maar dit is vanaf 

Bestuur XXVIII wel een mogelijkheid. 
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BENAMINGEN 

Verwant aan de verandering van de voertaal, vertalen we ook de functiebenamingen van het 

bestuur, de commissies en de namen van de Algemene Ledenvergaderingen.  

 

Vertaling bestuursfuncties 

Voorzitter   - Chair 

Secretaris   - Secretary 

Penningmeester  - Treasurer 

Assessor Onderwijs - Education Officer 

Assessor Extern  - External Affairs Officer 

Assessor Publicatie - Communications Officer 

 

Vertaling commissies 

Acquisitie & Alumnicommissie  - Acquisition & Alumni Committee (AA-com) 

Activiteitencommissie   - Activities Committee (Acticom) 

Bulletincommissie    - Bulletin Committee 

Educatiecommissie   - Education Committee (Educom) 

Fotocommissie    - Photo Committee (Photocom) 

ICA-commissie    - ICA Committee 

Mentoraat     - First Years Committee 

Reiscommissie    - Travel Committee (Travelcom) 

Survivalcommissie   - Survival Committee (Survivalcom) 

 

Vertaling Algemene Ledenvergaderingen 

Algemene Ledenvergadering (ALV) - General Assembly (GA) 

Wissel-ALV     - GA: Change of the Board 

Beleids-ALV    - GA: Policy Presentation 

Halfjaarlijkse-ALV    - GA: Midterm Evaluation 

 

WEBSITE 

Omtrent de website hebben we verschillende dingen ondernomen om het gebruiksvriendelijker 

en aantrekkelijker voor internationals te maken. 

 

Ten eerste hebben we een volledig Engelstalige website, waardoor de internationale studenten 
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evenveel informatie over Itiwana kunnen vinden als de rest van de studenten. 

 

Ten tweede hebben we de beginpagina van de site zo ingericht dat er veel foto’s zijn van 

educatieve uitstapjes en tentamentrainingen, aangezien we erachter zijn gekomen op de 

internationaliseringsmeeting met het instituut dat internationals juist het studeren en de 

educatieve kant van een vereniging belangrijk vinden. 

 

Tenslotte zal er op de Engelstalige website een pagina komen speciaal voor internationals. 

Hierin zullen we informatie verschaffen, die op het eerste gezicht heel logisch lijkt, maar voor 

internationals juist erg waardevol kunnen zijn. Denk hierbij aan informatie over de POPcorner, 

Career Service, de Universiteitsbibliotheek en andere nuttige punten in Leiden, zoals leuke en 

goedkope restaurants. Voor deze pagina zullen wij contact houden met het Tutoraat van het 

Instituut. 

 

INFORMATIEVOORZIENING 

Voor internationale studenten is het vaak nog lastiger om wegwijs te worden in het 

studentenleven dan voor Nederlandse studenten, aangezien zij te maken krijgen met onbekende 

regels en structuren van een heel nieuw land, taalbarrières ervaren en vaak geen contacten 

hebben in het land. Om de internationale studenten zoveel mogelijk te ondersteunen in het thuis 

worden in het Nederlandse en Leidse studentenleven willen wij door middel van een 

nieuwsbrief informatie bieden voor internationale studenten. 

 

Om de internationale studenten wat meer wegwijs te maken in het Nederlandse studentenleven 

zal er aan het begin van ieder semester een nieuwsbrief verstuurd worden waarin allerlei 

onderwerpen behandeld worden die voor internationale misschien niet zo voor de hand liggen. 

Aan het begin van het jaar zal dat heel algemeen beginnen: waar je terecht kan voor vragen op 

verschillende niveaus, waar de verschillende universiteitsgebouwen zijn, de mogelijkheden van 

de CareerServices, etc.. Als deze ‘basis’ gelegd is zullen we overgaan naar onderwerpen als extra 

kortingen die er vanuit Itiwana zijn (denk aan bijvoorbeeld Sponsorkliks), veel gebruikte 

Nederlandse woorden en zinnen en informatie over traditities en feestdagen.  

 

Verder zijn top 5 lijstjes ook heel leuk om in deze nieuwsbrief te zetten en dan over allerlei 

onderwerpen die nuttig zouden kunnen zijn, bijvoorbeeld top 5 goedkoopste restaurantjes, top 5 

uitgaanssteden in de buurt, top 5 kroegjes in Leiden, en ga zo maar door. Ook zullen er per keer 
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een aantal ‘Wist je datjes’ in de nieuwsbrief opgenomen worden. Ook zullen er updates van de 

CareerServices verschijnen in de nieuwsbrief.  

 

Bestuur XXVII kiest of deze nieuwsbrief wordt verstuurd vanuit de Education Officer of vanuit 

de Education Committee. 

 

MENTORENSYSTEEM 

Het mentorensysteem ondergaat veranderingen. Vanaf collegejaar 2019-2020 zal het 

mentorensysteem een samenwerking zijn tussen het instituut Cultural Anthropology and 

Development Sociology en Itiwana. Vanuit het instituut zal een mentortraining worden 

georganiseerd, deze zal plaatsvinden op woensdag 5 juni. Hier zullen de toekomstige mentoren 

deelnemen aan twee trainingen, hier zullen ze (na een succesvol afgerond mentorjaar) ook een 

certificaat voor ontvangen. Ook zullen de mentoren vanuit het instituut een vrijwilligersbijdrage 

krijgen. De mentoren worden verwacht, net als afgelopen jaren, om hun mentorkinderen mee te 

nemen naar Itiwana activiteiten en ze te begeleiden waar nodig. 
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ACTIVITEITEN 

Om goed voorbereid te kunnen beginnen aan het eerste internationale jaar presenteren wij 

hieronder de activiteiten waarbij wij ons bezig zullen houden met inclusiviteit en community 

building, zodat de internationale studenten vanaf het begin van het jaar betrokken worden bij 

Itiwana. 

 

OWL 

De Orientation Week Leiden is het eerste moment waarop internationale studenten vaak 

kennismaken met het Leidse studentenleven. Daarom vinden wij het van groot belang om 

aanwezig te zijn en te presenteren op de facultaire dag van de OWL, zodat de internationale 

studenten vanaf het eerste moment weten wie wij zijn en dat ze bij ons terecht kunnen.  

 

 

INTRODUCTIEDAG 

De introductiedag is de eerste dag dat de studenten officieel beginnen bij hun tijd op CA-DS. Het 

is daarom noodzakelijk om vanaf dag één onze relevantie te laten zien en ervoor te zorgen dat de 

studenten zich welkom voelen bij Itiwana. Het community building plan wat in samenwerking 

met het Instituut wordt gemaakt is voornamelijk gericht op de eerste activiteiten van het jaar. 

Het instituut zal de organisatie van de eerste helft van deze dag op zich nemen, de tweede helft 

valt onder de organisatie van het Mentoraat.   

 

 

DINNER BEFORE DRINKS 

Jaarlijks is het een traditie dat de Activiteitencommissie het eten voor de eerste borrel 

organiseert. Aangezien dit de eerste informele activiteit wordt van Itiwana van het jaar, is het 

belangrijk om deze goed uit te pakken. Om deze reden zal het instituut bijdragen aan de dinner 

before drinks, zodat wij kwalitatief iets goeds kunnen bieden en daarmee studenten kunnen 

trekken. Deze activiteit zal in samenwerking zijn met de mentoren, die ook verplicht aanwezig 

moeten zijn op de activiteit.  Er wordt van de mentoren verwacht dat zij hun mentorgroepje 

meenemen. 

 

 

EJW 

Vanwege de verwachte grote instroom eerstejaarsstudenten in het collegejaar 2019-2020 zullen 
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we ook anticiperen op een grotere instroom eerstejaarsstudenten die mee zullen gaan met het 

eerstejaarsweekend. Vanuit het instituut Cultural Anthropology and Development Sociology 

krijgen we een bijdrage van €500 voor het eerstejaarsweekend. Dit geld zal gebruikt worden om 

de capaciteit te vergroten door een grotere bus te huren, ook zullen we dit geld investeren in 

activiteiten die gericht zijn op community building. Dit houdt in dat we een sfeer willen creëren 

waar internationale én Nederlandse studenten zich thuis voelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 


