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PROFIEL 

Als enthousiaste, opbrengstgerichte professional ga ik 

graag nieuwe uitdagingen aan. Het begeleiden en 

opleiden van (jonge) mensen staat centraal in mijn 

ervaringen. Met mijn interculturele compentie, 

consciëntieuze persoonlijkheid, en als LHBTI+ 

ervaringsdeskundige, ben ik breed inzetbaar.  

 

INFORMATIE 

saraverlee@gmail.com 

 

 

 

 

 

14 januari 2022 

 

 

 

 

ERVARING 

 

Projectleider Community 

Bi+ Nederland (2020-heden) 

Ik ben op verschillende vlakken actief voor Bi+ 

Nederland; zo ben ik medewerker van de redactie 

en communicatie. Verder geef ik leiding aan het 

opzetten van de jongerentak Bi+ Jong! en leid ik de 

werkgroep over consent, om het gesprek over 

seksueel geweld binnen de LHBTI+ gemeenschap te 

beginnen. 

 

 Rainbow Academy lid/Projectleider Bivisibility 

Nationale Jeugdraad (2021-heden) 

Onderdeel van het jongerenpanel ‘Rainbow 

Academy’ waarbij we (on)gevraagd advies geven 

over LHBTI+ gerelateerde zaken. Ik ben projectleider 

van de themagroep Bivisibility, die zich vooral inzet 

voor de zichtbaarheid van bi+ jongeren. 

 

Podcastmaker 

Bi+ Nederland, BI BYE (2020-heden) 

Host en maker van ‘BI BYE’, de podcast over bi+ zijn 

in Nederland. Aan de hand van thema’s interview ik 

bi+ mensen over hun ervaringen en gevoelens 

rondom hun identiteit. 

 

 

 

 

OPLEIDINGEN 

 

Leraar VO in Taal- en cultuurwetenschappen 

ICLON, Leiden (2019-2020), gem. 7,5 

Opleiding tot bevoegd docent VO (eerstegraads) in 

het vak Chinese taal en cultuur. Voor het praktijkdeel 

van deze opleiding liep ik twee dagen in de week 

stage. Ik deed mijn afstudeeronderzoek over 

beeldvorming van China onder leerlingen in relatie 

tot interculturele competentie in de klas.  

 

Uitwisselingsprogramma 

National Taiwan Normal University, Taiwan  (師大) 

(2018-2019) 

Uitwisselingsprogramma van 10 maanden waarin ik 

een intensief taaltraject volgde aan zowel de NTNU 

als het Manderin Training Center in Taipei, Taiwan.  

 

M.A. East Asian Studies 

Universiteit Leiden, Leiden (2017-2019), gem. 7,3 

Specialisaties in taal, cultuur, literatuur, film en media 

in het hedendaagse China.  

Scriptie: Reader Engagement in the Chinese Online 

Literature Community: The Comment Phenomenon.  

 

 

 



  

 

 

B.A. Chinastudies 

Universiteit Leiden, Leiden (2014-2017), gem. 7,7 

Specialisaties in literatuur, geschiedenis en cultuur van 

het hedendaagse China.  

Minor: Internationaal en intercultureel management, 

met een eindonderzoek voor Schiphol (cijfer: 8,4). 

Intensieve taaltraining aan NTNU, Taiwan (maart-juni 

2016) als onderdeel van de opleiding. 

Lid van diverse commissies bij de Studievereniging 

Sinologie (2015-2017) 

 

Gymnasium 

Pontes Goese Lyceum, Goes (2008-2014), gem. 8,0 

Tweetalig Onderwijs (TTO) gevolgd en het 

literatuurtraject van International Baccalaureate 

English afgerond.  

Profielwerkstuk voor het vak Engels afgerond met 

een 9.  

VAARDIGHEDEN 

 

Talen 

• Nederlands, moedertaal 

• Engels, vloeiend (Cambridge Profiency, C) 

• Mandarijn Chinees, uitstekend (HSK 5) 

 

Academisch 

• Academisch onderzoek   ** 

• Discourse Analysis   *** 

 

Communicatie 

• Modereren     ** 

• Schrijfvaardigheid  *** 

 

Digitaal 

 

• Microsoft Office   *** 

• Wordpress   ** 

• Audio-edits   ** 

 

Organisatie 

• Evenementorganisatie  *** 

• Projectmanagement   *** 

• Workshops geven   ** 

 

 

 

 

 

Hoofd Communicatie/PR 

Stichting 2030 (2021) 

Als hoofd Communicatie/PR beheerde ik de social 

media van Stichting 2030 en versterkte ik relaties 

tussen verschillende SDG-gerelateerde initiatieven 

en organisaties in Leiden via communicatiekanalen. 

 

Activistenleider 

Amnesty, #LetsTalkAboutYes (2020-heden) 

Als activistenleider bedenk en organiseer ik acties, 

volg ik trainingen, en lobby ik met als doel de 

huidige verkrachtingswet te veranderen en het 

maatschappelijke bewustzijn rondom consent te 

vergroten. 

 

Leidinggevende Keuken 

Lunchroom Voorafentoe (2019-2021) 

Als leidinggevende keuken ben ik 

eindverantwoordelijk voor de lunch, werk ik 

nieuwe collega’s in, en hou ik overzicht in een 

tijdsensitieve omgeving. 

 

Activiteitencommisaris 

Studievereniging Sinologie (2017-2018) 

Als onderdeel van het 40e bestuur van de 

vereniging was ik eindverantwoordelijk voor alle 

activiteiten van dit lustrumjaar. Ik leidde een 

commissie, bedacht activiteiten, en organiseerde 

samenwerkingen met andere verenigingen. 

 

Jaarboekcommissaris 

Studieverening Sinologie (2016-2017) 

Als jaarboekcommissaris leidde ik de 

vergaderingen, coördineerde ik de inhoud van het 

jaarboek, en was ik hoofd van de eindredactie.  

 

Studentmentor Chinastudies 

Universiteit Leiden (2015-2016) 

Als mentor begeleidde ik de eerstejaarsstudenten 

van Chinastudies, gaf ik mentorlessen, en zorgde ik 

voor eventuele extra begeleiding. 

 

Tutor Nederlands 

Flowently, voorheen: InDutch (2015-2018) 

Tutor Nederlands op oproepbasis bij Flowently, 

gericht op het Nederlands leren aan 

anderstaligen. 

 

 


