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COLLEGE VAN BESTUUR

‘Naast verbinding zijn er meer kern
waarden die richtinggevend zijn in ons 
werk: we willen vernieuwend zijn in 
onderzoek en onderwijs, gedragen ons 
verantwoordelijk tegenover de ander en 
we zijn vrij om te verschillen van me
ning en perspectief. De mens en de ma
nier waarop we ons tot elkaar verhouden 
staan centraal. Zeker in een tijd waarin 
we worden bedreigd door een pandemie 
en de klimaatverandering, en waarin 
er zoveel van de universiteit wordt 
gevraagd. Daaraan willen en kunnen 
we bijdragen – we hebben impact. Die 
invloed zal toenemen want de samen
leving kan haar problemen niet oplossen 
zonder kennis en onderwijs. In mijn 
werk als voorzitter is de verbinding met 
de ander belangrijk, op onze campussen 
in Leiden en Den Haag, regionaal,  
nationaal en over de grenzen. Een lunch 
met Leidse museumdirecteuren is net 
zo waardevol als een gesprek in Brussel 
over Europese onderzoeksfinanciering. 
Dat lukt alleen als we bereid zijn open te 
staan en te luisteren naar elkaar. Dat zal 
bijdragen aan vooruitgang, en aan een 
betere wereld.’

‘Ik ben blij met verbinding als belangrijk 
thema in onze strategie. Het is in veel 
domeinen belangrijk. Denk aan de ver
binding tussen onderwijs en onderzoek, 
tussen disciplines, tussen onszelf als 
leden van de universitaire gemeenschap, 
tussen onze studenten en onze docenten,  
tussen de universiteit en de samenleving, 
en nog veel meer. Door perspectieven 
uit verschillende vakgebieden te com
bineren ontstaan nieuwe wetenschap
pelijke inzichten. En maatschappelijke 
vraagstukken zijn zo complex dat 
verbindingen tussen disciplines en spe
lers cruciaal zijn. Daarbij willen we het 
ongebonden, vrije onderzoek blijven 
koesteren: dit kan tot doorbraken leiden 
die van groot belang zijn voor de weten
schap en de samenleving, ook al weet je 
nu nog niet wanneer en hoe. We hebben 
fantastische onderzoekers die actief zijn 
in ons onderwijs. Daarbij zetten we ons 
in voor ontwikkeling van talenten van 
studenten en medewerkers. Wel moeten 
we iets aan de werkdruk doen en meer 
keuzes maken, dat geldt ook voor het 
welzijn van onze studenten. Dat willen 
we beschermen en bevorderen.’

‘Stilstaan bij de manier waarop we als 
medewerkers en collega’s van de univer
siteit met elkaar omgaan  dat is ‘per
soonlijk leiderschap’. Nadenken over wie 
je bent en wat je effect is op de ander. 
Een goed gesprek hebben en luisteren 
naar elkaar is zo belangrijk voor ons 
functioneren. Een gesprek over je eigen 
ontwikkeling, je carrière, maar ook over 
werklast en werkdruk. Laten we samen 
ook zoeken naar slimme en eenvoudige 
manieren om via de bedrijfsvoering het 
onderzoek en het onderwijs optimaal 
te ondersteunen. Als de basis op orde 
is, ontstaat ruimte voor vernieuwing. 
Belangrijk is dat we ons verdiepen in de 
wereld van de ander. Het over discipli
nes heen kunnen werken aan verbete
ringen is daarbij de sleutel tot succes. We 
doen het immers samen. En we bepalen 
met elkaar of onze nieuwe strategie een 
succes wordt en we als universiteit daad
werkelijk kunnen verbinden en vernieu
wen. Als we dit gesprek met elkaar kun
nen voeren de komende tijd, ook over 
keuzes die nodig zijn, helpt dat enorm.’

VOORZITTER

Annetje Ottow 
Strategie, valorisatie, allianties 

en externe betrekkingen

RECTOR MAGNIFICUS 

Hester Bijl  
Onderzoek  

en onderwijs

VICE-VOORZITTER

Martijn Ridderbos 
Financiën, vastgoed, ICT en 
onderzoeksinfrastructuur, 

HRM
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Onze kerncijfers 2021
De Universiteit Leiden, in 1575 opgericht, is een van Europa’s meest vooraan-
staande internationale onderzoeksuniversiteiten. De universiteit heeft zeven  
faculteiten in het alfa-, bèta-, gamma-, lifesciences- en geneeskundedomein,  
en is gevestigd in Leiden en Den Haag.

ORGANISATIE

30 onderzoeksinstituten

7.600 medewerkers 

615 hoogleraren

€707 mln omzet

29 % 
vrouwelijke 
hoogleraren 

STUDIESUCCES 

Alumni:
133.764

Van wie in het buitenland:
9.835
Afgestudeerden per jaar:

Masters
4.685

ONDERZOEK

Wetenschappelijke 
publicaties:

6.400

Bacheloropleidingen:

47
Masteropleidingen:

81

NWO-subsidies:

16
Europese subsidies 

(ERC):

6

Promoties:

446

Bachelors
4.813

ONDERWIJS

128
nationaliteiten

Bachelor- 
studenten

21.991 Master- 
studenten

12.187
Studenten:
34.178

Deze kerncijfers zijn gebaseerd op in januari 2022 bekende informatie. Zie www.universiteitleiden.nl voor een actueel overzicht.

2 steden
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Eén universiteit in twee steden: 
het beste van twee werelden, 
die zorgen voor én uitwisseling 

en verbreding. Met Leiden als geves
tigde wetenschappelijke basis, met een 
grote diversiteit en unieke partners 
zoals het LUMC, Leiden Bio Science 
Park en als symbool van onze historie 
het Academiegebouw. Met Den Haag 
als jonge, bruisende campus, midden 
in het centrum van internationale 
en nationale politiek, rechtspraak en 
maatschappelijk betrokken organi
saties. Een verrijking voor ons inter
disciplinaire onderzoek en onderwijs. 
Tegelijkertijd verrijkt de universiteit 
de stad Den Haag en de Haagse regio.

De Universiteit Leiden is hier sinds 
1999 gevestigd. Op de Campus Den 
Haag zijn alle zeven faculteiten actief 
en bijna 20 procent van het totaal aan
tal studenten van de universiteit stu
deert aan de Haagse Campus. Daarbij 
werken meer dan 500 medewerkers 
van de universiteit in Den Haag. De 

Universiteit Leiden heeft gekozen om 
één universiteit in twee steden te zijn.  

Onderwijs, onderzoek en impact 
van de Campus Den Haag sluiten 
nauw aan op het profiel van Den 
Haag – stad van vrede, recht en  
veiligheid – en op de overige moge
lijkheden die de stad biedt.
Het Haagse onderwijs en onderzoek 
richten zich op vijf thema’s:
• Internationaal recht, vrede en  

veiligheid
• Globalisering en internationale  

betrekkingen
• Politiek, openbaar bestuur en  

publieke financiën
• Stedelijke vraagstukken
• Gezondheid en zorg

Maatschappelijke vraagstukken  
onderzoeken we vanuit verschillende 
wetenschappelijke disciplines, en ook 
het onderwijs volgt die interdiscipli
naire lijn. 
Deze vijf thema’s hebben een directe 

verbinding met de stad Den Haag 
als internationale stad van vrede en 
recht en met een grote diversiteit aan 
spelers die juist actief zijn op deze 
vlakken.

MAXIMALE IMPACT
De Campus Den Haag is volop in 
beweging en een groeiende locatie 
voor onderwijs en onderzoek van 
de Universiteit Leiden. We streven 
naar een verantwoorde combinatie 
van bachelor, masteronderwijs en 
onderwijs voor professionals, én een 
goede balans tussen onderwijs en 
onderzoek. Met een directe koppeling 
tussen onderzoek en onderwijs willen 
we een maximale impact hebben, 
wetenschappelijk maar ook cultureel, 
maatschappelijk en economisch.

Eén universiteit, 
twee steden

In de strategie 2020-2030 voor de 
Campus Den Haag zijn onze Haagse 
ambities voor de komende jaren  
vastgelegd.
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Vernieuwen en  
verbinden
Als vooraanstaande onderzoeksuniversiteit, in Leiden en Den 
Haag, speelt de Universiteit Leiden een belangrijke rol in de 
samenleving. Wetenschappelijk onderzoek en onderwijs van 
hoge kwaliteit zijn cruciaal voor een gezonde, veilige, duurza-
me, welvarende en rechtvaardige wereld. De universiteit zet 
zich in voor het ontwikkelen, verspreiden en toepassen van 
wetenschappelijke kennis en wil een betrouwbaar baken zijn in 
het (inter)nationale, maatschappelijke en politieke debat.

Onze wetenschappers zoe
ken vanuit nieuwsgierig
heid naar nieuwe kennis 
– ook als die zoektocht 

niet onmiddellijk tot aantoonbare 
toepassingen leidt. We vertrouwen 
erop dat ook deze fundamentele 
kennis vroeger of later bijdraagt aan 
een betere wereld, zoals bijvoorbeeld 
COVIDvaccins dat doen – deze zijn 
gebaseerd op kennis uit fundamenteel 
onderzoek. We koesteren dit onder
zoek. Onze wetenschappers zoeken 
daarnaast ook gericht naar oplossin
gen voor maatschappelijke problemen 
en we dragen daaraan ook met ons 
onderwijs bij.
We willen een open en betrokken 
universitaire gemeenschap zijn waar 
het vrije woord gekoesterd wordt en 
iedereen zich gehoord en gezien voelt. 
In ons nieuwe strategisch plan  
Vernieuwen en verbinden (20222027) 
kiezen we voor het verstevigen van 
verbindingen, zodat we onze weten

schapsgebieden en samenwerkings
relaties versterken. Daarmee creëren 
we nieuwe kansen voor onderzoek en 
onderwijs en zo vergroten we onze 
invloed op de maatschappij en blijven 
we toonaangevend met ons onderzoek 
en onderzoeksgedreven onderwijs. 

WAT ONS KENMERKT 
Toponderzoek en -onderwijs
We hebben een breed palet aan  
onderzoek in huis: social sciences & 
humanities (SSH), bètawetenschappen 
en medische wetenschappen. We be
horen met veel onderzoeksgebieden 
tot de wereldtop. Ons onderwijs is van 
hoge kwaliteit, ook en vooral door de 
sterke verbondenheid met onderzoek. 

Academische vrijheid 
Ons motto Praesidium Libertatis – 
bolwerk van vrijheid – voert terug 
op de eeuwenoude Leidse wens een 
vrijplaats voor woorden en gedachten 
te zijn. We zien onszelf als hoeder 

van de academische vrijheid, en staan 
garant voor een open en inclusieve 
gemeenschap waarin ieders mening 
gehoord mag worden. 

Internationale oriëntatie 
De Leidse academie is van oudsher 
een van de meest internationale  
universiteiten qua oriëntatie, inhoud 
en netwerken, en heeft een grote aan
trekkingskracht op wetenschappers 
en studenten van binnen en buiten 
Nederland. 

6  CORPORATE MAGAZINE VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN 2022

VISIE



Bolwerk van vrijheid 
De Universiteit Leiden hecht grote 
waarde aan vrijheid van geest, 
denken en spreken. Ons devies 
is daarom Praesidium Libertatis – 
bolwerk van vrijheid. in twee steden: Leiden en Den Haag. 

Met ons onderzoek en onderwijs slui
ten we hier nauw aan op maatschap
pelijke vraagstukken. Samen met het 
LUMC speelt de universiteit in beide 
steden ook een belangrijke rol als  
lokale werkgever. 

Onderzoeksfaciliteiten en collecties 
Onze bijzondere kennis van talen en 
culturen, internationale collecties  
en onze sterke verbondenheid met 
(Leidse) musea zijn vermaard.  
De combinatie van de Universiteit 
Leiden, het nabijgelegen LUMC en 
het Leiden Bio Science Park (LBSP) 
draagt sterk bij aan toponderzoek. 

Samenwerking en verbinding 
Wij werken nauw samen met onze 
lokale, regionale, nationale en in
ternationale partners. Dit zijn zowel 
kennis en onderwijsinstellingen, als 
bedrijven, overheden en andere orga
nisaties. 

WAAR WIJ VOOR STAAN
Duurzaamheid 
We willen de planeet ook voor de 
generaties na ons leefbaar houden en 
dragen hieraan actief bij.

Diversiteit en inclusie 
We willen een open gemeenschap 
zijn waarin iedereen die wil bijdra
gen, zich thuis voelt en gelijke kansen 
krijgt. Een inclusieve, academische 
gemeenschap is een voorwaarde voor 
innovatief en vooruitstrevend weten
schappelijk onderwijs en onderzoek. 

Internationalisering 
We leiden zowel lokale als interna
tionale studenten op tot wereldbur
gers, focussen op (maatschappelijke) 
vraagstukken dichtbij en ver weg, en 
maken in ons onderzoek en onderwijs 

gebruik van de kennis en inzichten 
over de grens. 

Digitalisering 
Door de coronacrisis zijn digitale toe
passingen een onlosmakelijk  
onderdeel van het onderwijs en  
onderzoeksproces en het nieuwe  
werken geworden. We ontwikkelen 
deze verder in de richting van een 
blended university – waarbij fysieke 
ontmoeting het hart van ons onder
wijs en onderzoek vormt. 

WAAR WE NAAR STREVEN 
Onze ambities voor 20222027 zijn:
• Ruimte voor vernieuwing: we 

brengen focus aan die bijdraagt aan 
vernieuwing. 

• Toonaangevend interdisciplinair 
onderzoek en onderwijs: we bewa
ken en stimuleren die kwaliteit en 
we koesteren de ruimte voor vrij en 
fundamenteel onderzoek. 

• Toekomstbestendige ontwikkeling 
van studenten: we dragen bij aan 
hun ontwikkeling tot academische 
professionals en betrokken burgers. 

• Een gezonde, betrokken en lerende 
gemeenschap: we bouwen verder 
aan een open en lerende organisatie 
waarin medewerkers zich thuis voe
len en het beste uit zichzelf halen. 

• Meer waarde via strategische sa
menwerking: onze wetenschappers 
kunnen met de beste collega’s en 
(grootschalige) onderzoeksfacilitei
ten (samen)werken. (Meer) samen
werking in onderwijs en onderzoek 
draagt bij aan oplossingen voor 
mondiale problemen. 

• Ruim baan voor talent en ontplooi
ing: onze mensen zijn de drijvende 
krachten van onze universiteit. Zij 
zijn onmisbaar bij het leveren van 
kwaliteit. We zetten extra in op hun 
professionele groei. 

Open en betrokken gemeenschap 
Op de universiteit heerst een klimaat 
waarin iedereen zich kan blijven ont
wikkelen en ontplooien, ook studen
ten. Zij zijn actief op veel terreinen. 
Alumni hebben bij ons een ‘thuis’. Met 
hun inhoudelijke en financiële bijdra
gen scheppen alumni op hun beurt 
nieuwe mogelijkheden voor studenten 
en onderzoekers. 

Universiteit in Leiden en Den Haag 
De Universiteit Leiden is gevestigd 
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De Universiteit Leiden 
biedt 47 bachelor en 81 
masteropleidingen aan. 
Van de bacheloropleidin

gen zijn er 18 Engelstalig. Vrijwel alle 
masteropleidingen zijn Engelstalig. De 
universiteit biedt ook samen met de 
TU Delft en de Erasmus Universiteit 
in Rotterdam een aantal gezamen
lijke opleidingen aan. Ook kunnen 
bachelorstudenten minoren kiezen 
– een samenhangend vakkenpakket 
– zodat ze zich in hun opleiding kun
nen verdiepen en verbreden. De uni
versiteit wil studenten aanmoedigen 
het maximale uit hun studie te halen 
en hun opleiding binnen de tijd die 
ervoor staat af te ronden. Persoonlijke 
begeleiding en een bindend studie
advies in het eerste studiejaar dragen 
bij aan het succes van onze studenten. 
Onderzoekend leren – de student 
draagt bij aan het onderzoek – is de 
essentie van ons onderwijs. Talent 
krijgt volop de ruimte.

ONDERWIJSVISIE
De Universiteit Leiden wil bijdragen 
aan de vorming van studenten tot aca 
demische professionals en betrokken, 
verantwoordelijke burgers. Zo kunnen 
onze studenten na hun afstuderen een 
bijdrage leveren aan de uitdagingen 
van de huidige maatschappij – zowel 
binnen als buiten de wetenschap.
Deze ambitie is het uitgangspunt in 
onze onderwijsvisie: learning@leiden 
university. Om dit te bereiken zet de 

Kleinschaligheid, contact met diverse culturen en vernieuwende 
leermethodes kenmerken ons onderwijs aan studenten uit  
binnen- en buitenland. 

Universiteit Leiden in op onderwijs 
dat sterk onderzoeksgedreven is, actief 
leren bevordert, de ontwikkeling van 
academische en professionele vaardig
heden stimuleert en ruimte biedt voor  
individuele keuzes. De ideale onder
wijsleeromgeving van de Universiteit 
Leiden kenmerkt zich daarnaast door 
internationale en interculturele diver
siteit en een open verbinding met de 
samenleving. Zowel wetenschappelijke  
als maatschappelijke vraagstukken 
vormen een continue voedingsbron 
voor het onderwijs. Studenten dragen 
zelf ook actief bij aan de oplossing  
van maatschappelijke vraagstukken in 
diverse opleidingen.

INTERNATIONALISERING
Werken en studeren in een internati
onale gemeenschap leidt tot nieuwe 
inzichten, inspirerende contacten en 
sterker onderzoek en onderwijs.
Internationalisering draagt bij aan 
een veilige, gezonde, duurzame, 
welvarende en rechtvaardige wereld 
en stoomt studenten klaar voor de 
globaliserende wereld. We vinden 
het belangrijk dat onze studenten 
internationaal (leren) denken en met 
andere culturen kunnen omgaan. Een 
studieperiode in het buitenland is dé 
kans voor onze studenten om hun 
horizon te verbreden en een waarde
volle en onvergetelijke ervaring op te 
doen. Ons wereldwijde netwerk van 
samenwerkingspartners helpt onze 
studenten hierbij.

HONOURS ACADEMY
Onze Honours Academy biedt talent
volle, gemotiveerde en ambitieuze 
scholieren en studenten een extra
curriculair programma:
• PreUniversity College voor 

vwoscholieren
• Honours College voor bachelor

studenten 
• Leiden Leadership Programme voor 

masterstudenten

STUDENTENLEVEN 
Het historische, levendige Leiden met 
haar sfeervolle grachten is een fijne 
plek om te studeren, te wonen en te 
ontspannen. In het compacte Leiden 
is alles wat studenten nodig hebben 
op loop of fietsafstand beschikbaar: 
de universiteitsgebouwen, winkels, 
kroegen, studentenhuizen, studenten
verenigingen (20+), en nog veel meer. 
Als groeiende en internationaal  
georiënteerde studentenstad biedt het 
bruisende Den Haag studenten veel 
mogelijkheden voor een geweldige 
studententijd. Uitgaans mogelijkheden 
zijn er in de stad volop. En de  
Campus Den Haag telt steeds meer 
studentenverenigingen. Vanuit  
beide steden is het strand vlakbij.  
Het levendige en rijke studentenleven 
in Leiden en Den Haag heeft geleden 
onder de coronapandemie. Dat was 
zwaar voor onze studenten. We hopen 
en vertrouwen erop dat betere tijden 
aanbreken.
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Ons innovatieve onderzoek 
kent een zeer breed scala 
van wetenschapsgebieden, 
en heeft een stevige disci

plinaire basis. Vanuit die sterke basis 
kijken onze wetenschappers over de 
grenzen van hun vakgebieden heen, 
in vele interdisciplinaire samenwer
kingen en onderzoeksprojecten. Onze 
onderzoeksinfrastructuur, faciliteiten 
en collecties behoren tot de beste ter 
wereld. We onderscheiden vijf brede 
clusters van wetenschaps gebieden en 
één overkoepelend onderzoeksthema 
(Kunstmatige Intelligentie). Het onbe
kende bekend maken en de grenzen 
van bestaande wetenschapsgebieden 
verleggen – dat is het doel van onze 
wetenschappers. 

FUNDAMENTALS OF SCIENCE
Van de kern van het atoom tot de 
raadsels van het menselijk brein en 
gedrag. Leidse natuurwetenschappers, 
sociale wetenschappers en (bio)medi
ci onderzoeken de kleinste deeltjes, de 
grootste oneindigheden en de oudste 
sterrenstelsels. Onze onderzoekers 
worden gedreven door de drang naar 
het ontrafelen van de diepste gehei
men van de mens en van het univer

Grensverleggend
Met ons onderzoek werken we aan fundamenteel begrip van de wereld  
om ons heen. Tegelijkertijd kijkt de samenleving naar universiteiten voor 
antwoorden op actuele vragen en problemen. Onze wetenschappers werken 
daarom zowel aan onderzoek met maatschappelijke vragen als startpunt, als 
aan fundamenteel onderzoek dat de grenzen van onze kennis wil verruimen. 

sum, en om het onbekende bekend en 
liefst ook toepasbaar te maken.

LIFE SCIENCES
Aan de basis van al het leven staan 
complexe processen binnen en buiten
cellen, rond moleculen en DNA.
Kennis van het menselijk genoom, 
krachtige microscopen en technieken 
om genen te bewerken geven onder
zoekers steeds verder gaande moge
lijkheden om de meest fundamentele 
biologische processen te begrijpen én 
te sturen. Daarmee zoeken en vinden 
onze onderzoekers onder andere 
aanknopingspunten voor nieuwe me
dicijnen en therapieën. Life sciences is 
nauw verbonden met gezondheid en 
welzijnsonderzoek.

GEZONDHEID EN WELZIJN
Leidse onderzoekers en artsen 
zoeken naar oorzaken en naar de 
beste behandelingen van complexe 
ziektes, zoals kanker. Regeneratieve 
geneeskunde, waarbij stamcellen 
een belangrijke rol spelen, is daarin 
een speerpunt van het LUMC. Ook 
personalized medicine en population 
health zijn grote thema’s. Want bij een 
gezonde samenleving hoort preventie.

Daarvoor is kennis nodig van wat een 
gezonde leefstijl is en inzicht in de re
denen waarom mensen die niet altijd 
verkiezen. Gezondheid en welzijns
onderzoek speelt zich deels binnen 
de kliniek af, maar ook nadrukkelijk 
daarbuiten. Een andere zeer relevante 
vraag in dit domein is: hoe organiseer 
je de zorg zo goed mogelijk? Hierbij 
komen niet alleen medische maar 
ook sociale, psychologische, organi
satorische en juridische vraagstukken 
kijken. In Leiden en Den Haag vinden 
onderzoekers elkaar en werken ze sa
men aan een gezondere samenleving.

RECHT, POLITIEK EN BESTUUR
Voor een veilige en duurzame samen
leving is een goed begrip nodig van  
de werking van de maatschappij,  
nationaal en mondiaal. Onze sociale
wetenschappers streven naar een zo
volledig mogelijk inzicht in politieke,
maatschappelijke, organisatorische en
veiligheidskwesties. Onze juristen en
criminologen verbinden de diverse
juridische gebieden en criminologi
sche inzichten met elkaar. De aanslui
ting op de nationale en internationale 
instellingen en instituties is hierbij 
zeer sterk.
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VAKOVERSTIJGEND EN ACTUEEL
Van een duurzame toekomst tot  
sociale veiligheid, en van een gezonde 
samenleving tot migratievraagstukken. 
Met acht universiteitsbrede stimulerings-
programma’s zet de Universiteit Leiden 
in op versterking van interdisciplinaire 
samenwerking in onderzoek en onderwijs 
over actuele maatschappelijke thema’s.

TALEN, CULTUREN, KUNSTEN EN 
SAMENLEVINGEN WERELDWIJD
Onze wetenschappers onderzoeken 
de menselijke cultuur in de breedste 
zin van het woord, zowel van die van 
vandaag de dag als die in het verre 
verleden. Ze zijn onmisbaar voor 
onze kennis van geschiedenis, litera
tuur, muziek en andere uitvoerende 
kunsten van westerse én nietwes
terse samenlevingen. Voor actuele 
maatschappelijke debatten over onze 
sociale en culturele wortels, migratie
vraagstukken, ethische kwesties, na
tionale en religieuze identiteit, tech
nologische vooruitgang en de invloed 

van (sociale) media, is het onderzoek 
van geesteswetenschappen en sociale 
wetenschappen van cruciaal belang.

KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE 
Van zelfrijdende auto’s tot innovatieve 
medicijnontwikkeling, kunstmatige 
intelligentie (AI) gaat ons leven op 
uiteenlopende manieren veranderen. 
Onze computerwetenschappers bestu
deren de technologie op een diep en 
fundamenteel niveau. Maar we zoe
ken ook naar medische toepassingen 
en antwoorden op nieuwe vraagstuk
ken rond bijvoorbeeld aansprakelijk
heid en privacy. Onze wetenschappers 

Kunstmatige intelligentie (AI) gaat ons leven in de nabije toekomst fundamenteel veranderen. Wetenschappers uit verschillende
disciplines werken hieraan, samen met het bedrijfsleven en overheden. Met de klok mee vanaf linksboven: Serge Rombouts, Elise 
Dusseldorp, Gerard van Westen en Marjolein Fokkema. 

uit alle disciplines werken met elkaar 
én met de academische partners van 
de TU Delft en de Erasmus Universi
teit, bedrijfsleven en overheden nauw 
samen.
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Met ons onderzoek en onder
wijs willen we bijdragen 
aan een betere wereld. We 

mengen ons in het wetenschappelijke 
en publieke debat, en zoeken antwoor
den voor economische en maatschap
pelijke vraagstukken. Zowel lokaal en 
regionaal als mondiaal.

WETENSCHAPPELIJKE IMPACT
Ons onderzoek brengt de wetenschap 
verder. De Universiteit Leiden scoort 
hoog in diverse rankings. Onze onder
zoeksoutput is groot, met jaarlijks  
bijna 450 promoties en meer dan  

zesduizend wetenschappelijke  
publicaties.

ECONOMISCHE IMPACT
Onder meer dankzij de Universiteit 
Leiden en het LUMC heeft de stad 
Leiden het beste vestigingsklimaat  
van alle economische regio’s in  
Nederland. Ons onderzoek leidt tot 
patenten, startups en innovatie. We 
werken graag samen met bedrijven, 
zoals in het Leiden Bio Science Park 
(LBSP). In Leiden en daarbuiten is 
de werk gelegenheid bovengemiddeld 
gestegen als gevolg van het LBSP. Het 

LBSP biedt werkgelegenheid aan ruim 
20.000 mensen. Het park levert daar
naast nog 8.000 indirecte banen in 
Leiden op.
Met twee fondsen (ELF Preseed en 
UNIIQ) stimuleren we ondernemer
schap, zoals nieuwe startups.

SAMENWERKING
We werken graag en veel samen met 
diverse partners: met andere kennis
instellingen, het bedrijfsleven, de over
heid, maatschappelijke organisaties, 
ngo’s, musea en goede doelen.
Dicht bij huis bijvoorbeeld binnen 

Bijdragen aan een betere wereld
De Universiteit Leiden hecht veel waarde aan haar wetenschappelijke en maat-
schappelijke impact. Zo draagt onze wetenschap bij aan de realisering van de 
Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties en leidt ons onderzoek 
tot patenten, start-ups en innovatie. Ook werken we graag samen met bedrijven, 
zoals in het Leiden Bio Science Park en stimuleren we ondernemerschap. 

In ‘Meet The Professor’ laten hoogleraren  
honderden kinderen van basisscholen in de 
regio Leiden en Den Haag kennismaken met de 
wereld van de universiteit en het onderzoek.
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Bijdragen aan een betere wereld
Leiden Kennisstad en PLNT, het 
Leiden Centre for Innovation and 
Entrepreneurship, en in Den Haag 
met diverse partners op het terrein 
van vrede, recht en veiligheid. Maar 
ook ver(der) weg, bijvoorbeeld in onze 
buitenlandse instituten en met vele 
universiteiten wereldwijd.

ADVIES EN DEBAT
Wetenschappers dragen bij aan de 
oplossing van maatschappelijke kwes
ties. Vaak in de vorm van een advies: 
juristen adviseren over rechtspraak en 
wetgeving, psychologen en artsen over 
zorg, bestuurskundigen en politicolo
gen over beleid en wetenschappers van 
Geesteswetenschappen over interna
tionale kwesties. Hun expertise maakt 
Leidse wetenschappers tot veelge
vraagde gasten in media. Ook mengen 
zij zich met hun deskundigheid via 
columns, podcasts, opinieartikelen en 

op sociale media in het maatschappe
lijk debat.

EEN LEVEN LANG LEREN
Ons onderwijsaanbod is breed en ge
varieerd. Van bachelor en masterop
leidingen, tot advanced masters. Het 
Interfacultair centrum voor leraren
opleiding, onderwijsontwikkeling en 
nascholing (ICLON) biedt lerarenop
leidingen aan. Ook verzorgen we na
scholing, summer schools, cursussen 
en leergangen. We bieden daarnaast 
meer dan dertig gratis, Engelstalige 
online cursussen aan (MOOCs) over 
onderwerpen variërend van internati
onaal recht en terrorisme tot cultureel 
erfgoed en niertransplantatie. Inmid
dels heeft de miljoenste deelnemer aan 
een Leidse MOOC zich gemeld.

IMPACT VAN STUDENTEN 
Onze studenten zetten zich actief in, 

Leidse biologen onderzoeken een nieuwe bestrijdingsmethode voor de extreem invasieve Japanse 
duizendknoop: ze zetten de Japanse bladvlo in Nederland uit. De eerste resultaten zijn positief. De 
insecten eten enkel de schadelijke plant op en weten de natte Nederlandse winter te overleven.

ook buiten de universiteit. Leiden 
en Den Haag profiteren van hun 
aanwezigheid. Zo zijn er projecten 
waar studenten werken aan stedelijke 
vraagstukken: Kennis Maken Den 
Haag en Leren met de Stad in Leiden. 
Via Studenten voor Educatie onder
steunen studenten basisschooldocen
ten en leerlingen in Den Haag. Veel 
studenten doen als stagiair of met een 
studieopdracht waardevol werk voor 
werkgevers. Ook zetten studenten zich 
in als vrijwilliger, bijvoorbeeld in de 
organisatie van de Leidse Museum
nacht.

LEIDEN2022 
In 2022 is Leiden European City of Science. 
Dat vieren we met Leiden2022: een weten-
schapsfestival van 365 dagen voor iedereen 
met een nieuwsgierige geest. Van congres-
sen tot buurtactiviteiten: zie Leiden2022.nl 
voor het programma. 
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Met bioprinters is het mogelijk om natuurlijke menselijke weefsels 
na te maken. Onderzoekers gebruiken de geprinte weefsels om 
bijvoorbeeld nieuwe medicijnen te testen.

Voor het eerst in 24 jaar bloeide de 
Amorphophallus decus-silvae in de 

Hortus botanicus weer. De bloeiende 
‘penisplant’ trok veel bekijks.
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UNIVERSITEITS BIBLIOTHEKEN
De Universiteitsbibliotheken Leiden
(UBL) beheren een enorm archief met
boeken, wereldkaarten, handschriften,
brieven, foto’s, tekeningen en andere
voorwerpen. Een schatkamer vol erf
goed voor onderzoekers, studenten
en bezoekers.
Studenten en onderzoekers vinden
hier meer dan vijf miljoen papieren
boeken, bijna anderhalf miljoen 
ebooks en honderden databases, 
elektronische naslagwerken en  
digitale tekst en beeldcollecties.  
Bibliotheekgebruikers hebben ook de 
beschikking over een groeiend aantal 
elektronische tijdschriften waaruit zij 
bijna 3,5 miljoen tijdschriftartikelen 
per jaar downloaden. 
De collecties van de UBL reiken van 
middeleeuwse gebedenboeken tot 
getaltheorie en van oude foto’s tot 
rechtsliteratuur. Ze vormen een on
uitputtelijke bron voor onderzoekers 
en studenten op veel verschillende 
vakgebieden.
De Asian Library van de Univer
siteitsbibliotheek, op de bovenste 
verdieping van het gebouw, heeft de 
grootste collectie over Indonesië  
wereldwijd. Deze bibliotheek herbergt 

Uniek in Leiden
Onderzoekers van de Universiteit Leiden hebben de beschikking over de  
modernste apparatuur en onderzoeksfaciliteiten. Bijvoorbeeld hightech- 
apparatuur om astronomische waarnemingen te interpreteren, geavanceerd 
metabolomics-onderzoek te doen of moleculair-biologische technieken toe te 
passen. Niet alleen onze apparatuur is van topklasse, ook onze collecties zijn 
dat. Vanuit de hele wereld komen onderzoekers naar de Leidse universiteits-
bibliotheken vanwege de unieke collecties. 

ook grote collecties, ruim dertig  
kilometer, uniek materiaal over an
dere landen in Zuid en ZuidOost 
Azië, China, Japan en Korea: prenten, 
boeken, handschriften, foto’s, kaarten 
en nog veel meer.

DE HORTUS BOTANICUS
Verscholen achter het Academiege
bouw op het Rapenburg ligt de oudste
botanische tuin van Nederland en een
van de oudste ter wereld. Aangelegd
in 1590 en uitgebreid in de eeuwen
daarna is de Hortus botanicus hét
groene hart van Leiden. Hier kweekte
Carolus Clusius de eerste grote tul
pencollecties van Europa, en intro
duceerde Philipp Franz von Siebold 
ongeveer zevenhonderd tot dan toe
onbekende planten uit Japan en 
China. Bezoekers, medewerkers, 
wetenschappers en studenten komen 
naar de Hortus botanicus voor een 
rustgevende wandeling, om de tuin te 
bewonderen of om onderzoek te doen 
aan de vermaarde plantencollecties. 
In de kassen van de Leidse hortus 
worden duizenden planten gekweekt 
voor onderzoek, zoals tropische  
orchideeën, varens en carnivore 
(vleesetende) planten. Eigen onder

zoekers en collega’s van over de hele 
wereld werken eraan de diversiteit in 
kaart te brengen om uiteindelijk tot 
een nog betere stamboom van het 
leven te komen. De hortus werkt mee 
aan het kweken van in Nederland 
bedreigde planten, samen met andere 
botanische tuinen in Nederland.

GEAVANCEERDE FACILITEITEN
In 2022 start het LUMC met de bouw 
van de grootste stamcelfaciliteit van 
Nederland, Necstgen. Dat zal het 
onderzoek in de regeneratieve genees
kunde naar een hoger niveau tillen. 
In de gebouwen van onze faculteit 
Wiskunde en Natuurwetenschappen 
is zeer geavanceerde meetapparatuur 
te vinden. De krachtige elektronen
microscoop NeCEN bijvoorbeeld, 
waarmee onderzoekers moleculaire 
processen bestuderen bij hart en 
vaatziekten, infectieziekten en kanker. 
Met de NMRfaciliteit krijgen onder
zoekers inzicht in de synthese van 
bepaalde moleculen om kennis te ver
garen over de structuur en dynamiek 
van eiwitten. En via onze Open Acces 
Research Infrastructure zijn veel van 
onze hightech instrumenten ook voor 
anderen beschikbaar. 
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Leidse  
Stevin
winnaars 
Drie van onze onder-
zoekers ontvingen de 
Stevinpremie van NWO 
voor onderzoek dat sterk 
bijdraagt aan kennis  
benutting. Dit zijn onze 
Stevinwinnaars:

Onze laureaten 

2021
Prof. dr. Judi  

Mesman
PEDAGOGIEK

2019
Prof. dr. Andrea 

Evers
PSYCHOLOGIE

2020
Prof. dr. Ton
Schumacher

IMMUUNTECHNOLOGIE

De grote natuurkundigen Einstein, Ehrenfest, De Sitter, Eddington en Lorentz in een  
Leidse werkkamer in 1923. Einstein en Lorentz wonnen een Nobelprijs.

De Nieuwscheckers werden door de KNAW beloond voor hun inzet voor wetenschaps-
communicatie. Het team kreeg een bijdrage uit het pilotfonds ‘Gewaardeerd’ voor hun 
factchecks over gezondheid en politiek.

Nobelprijs

Gewaardeerd!
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Leidse Spinozawinnaars 
We zijn koploper in het aantal toekenningen van de NWO-Spinozapremie 
– 25 Leidse wetenschappers kregen deze hoogste onderscheiding in de 
Nederlandse wetenschap. Dit zijn onze Spinozawinnaars:

2018
Prof. dr. Carsten 

de Dreu
PSYCHOLOGIE

2020 
Prof. dr. Sjaak 

Neefjes
CHEMISCHE  

IMMUNOLOGIE

2017
Prof. dr. Eveline 

Crone
PSYCHOLOGIE

2021
Prof. dr. Maria  
Yazdanbakhsh

CELLULAIRE  
IMMUNOLOGIE

2017
Prof. dr. Michel 

Orrit
NATUURKUNDE

2021
Prof. dr. Marc 

Koper
KATALYSE EN OPPER-

VLAKTECHEMIE

2015
Prof. dr. Aad van 

der Vaart
WISKUNDE

2014
Prof. dr. Dirk 
Bouwmeester

NATUURKUNDE 

2012
Prof. dr. Xander 

Tielens
STERRENKUNDE

2006
Prof. dr. Jan 

Zaanen
NATUURKUNDE

1998
Prof. dr. Hendrik 

Lenstra
WISKUNDE

2014
Prof. dr. Corinne 

Hofman
ARCHEOLOGIE

2010
Prof. dr. Naomi 

Ellemers
PSYCHOLOGIE

2004
Prof. dr. Rien van 

IJzendoorn
PEDAGOGIEK

1998
Prof. dr. Pieter 

Muysken
TAALWETENSCHAP

2010
Prof. dr. Marijn 

Franx
STERRENKUNDE

2002
Prof. dr. Els  

Goulmy
TRANSPLANTATIE-

BIOLOGIE

1995
Prof. dr. Frits van 

Oostrom
NEDERLANDSE  
LETTERKUNDE

2010
Prof. dr. Ineke 

Sluiter
GRIEKSE TAAL- EN  

LETTERKUNDE

2009
Prof. dr. Michel 

Ferrari
NEUROLOGIE

2007
Prof. dr. Wil  
Roebroeks
ARCHEOLOGIE

2002
Prof. dr. Frits  

Rosendaal
EPIDEMIOLOGIE

1997
Prof. dr. Frits 

Kortlandt
TAALWETENSCHAP

2000
Prof. dr. Ewine van 

Dishoeck
STERRENKUNDE

1999
Prof. dr. Carlo 

Beenakker
NATUURKUNDE
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Samen met 
partners 

LEIDEN BIO SCIENCE PARK 
Het Leiden Bio Science Park (LBSP) is het grootste kenniscluster 
van Nederland op het gebied van Life Sciences & Health en staat 
ook internationaal hoog aangeschreven. Op dit moment telt het 
park, van 110 hectare groot en nabij de Science Campus van de 
universiteit en het LUMC, 369 bedrijven en instellingen, met in 
totaal circa 20.000 medewerkers. Dit aantal groeit naar verwach
ting door tot circa 27.000 in 2025. Het LBSP is een cluster van 
hoogwaardig onderwijs, onderzoek, zorg en bedrijfs leven. Het 
trekt studenten, wetenschappers en ondernemers vanuit de hele 
wereld naar kennisstad Leiden. Het LBSP levert veel impact en 
werkgelegenheid op in en buiten Leiden.

FO
TO

: H
O

FM
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Kennis delen en samenwerken zijn meer dan ooit sleutelwoorden voor 
ons onderzoek en ons onderwijs. De universiteit van de toekomst is in 
belangrijke mate een netwerkuniversiteit. Want de universiteit kan haar 
ambities alleen verwezenlijken en met kennis en onderwijs bijdragen aan 
de samenleving in samenwerking met anderen. De Universiteit Leiden 
heeft partners dicht bij huis, maar ook aan de andere kant van de wereld.

Universiteit Rotterdam werken  
samen in de strategische alliantie  
LeidenDelftErasmus Universities. 
Het oplossen van grote maatschappe
lijke vraagstukken vraagt om een  
intensieve, gezamenlijke inzet van 
universiteiten, in nauwe samenwer
king met maatschappelijke partners. 
De drie universiteiten werken samen 
aan regionale, nationale en globale 
(maatschappelijke) vraagstukken  
door gebruik te maken van hun we
tenschappelijke kwaliteit, de breedte 
van de onderzoeksdomeinen die 
elkaar goed aanvullen en de ligging 
in elkaars nabijheid. De drie univer
siteiten doen gezamenlijk onderzoek, 
stellen minoren en keuzevakken voor 
elkaars studenten open en bieden 
gezamenlijke opleidingen aan. Ze 
werken samen aan vier maatschappe
lijke thema’s: Sustainable, Inclusive, 
Healthy en Digital Society.
Deze zijn ook richtinggevend voor het 
toekomstige onderwijs en onderzoek 
in LDE Universitiesverband.

EUNIWELL EN UNA EUROPA 
EUniWell, the European University
of Wellbeing, is een samenwerking
tussen zeven universiteiten die zich
sterk focust op de bevordering van
gezondheid en welzijn, leefomgeving
en klimaat. Naast Leiden nemen
de universiteiten van Birmingham,
Keulen, Florence, Linneaus, Nantes
en Boedapest deel.

NATIONAAL EN  
INTERNATIONAAL
Samenwerken brengt ons verder. We 
werken dichtbij huis onder meer in 
tensief samen met bedrijven, musea, 
scholen, de gemeenten Leiden en 
Den Haag en andere universiteiten. 
En uiteraard is het Leids Universi
tair Medisch Centrum (LUMC) een 
belangrijke partner. In de vereniging 
van universiteiten, Universiteiten van 
Nederland, werken de veertien uni
versiteiten samen met de overheid en 
maatschappelijke partners.
Een ander voorbeeld is Medical Delta: 
het DelftsLeidsRotterdamse consor 
tium voor innovatie in gezondheid
en medische technologie. Partners 
hier zijn de universiteiten en hun 
medische centra in Leiden, Delft en 
Rotterdam, en ook Science Parks, 
incubatoren, bedrijven en lokale en 
regionale overheden.
In Europees verband maken we deel 
uit van de League of European Re
search Universities. De LERU is een 
groep van 23 vooraanstaande Euro
pese onderzoeksuniversiteiten die 
nationaal en in Europa lobbyen voor 
het belang van fundamenteel weten
schappelijk onderzoek. En er zijn nog 
veel meer partnerschappen en samen
werkingsverbanden.

LEIDEN-DELFT-ERASMUS
De Universiteit Leiden, de Technische 
Universiteit Delft en de Erasmus  

Nieuw in 2022 is de alliantie met acht 
universiteiten in Berlijn, Bologna, 
Edinburgh, Helsinki, Krakau, Leuven, 
Madrid en Parijs in Una Europa. 
Universiteit Leiden sluit aan bij deze 
alliantie die zich richt op Europese 
studies, duurzaamheid, cultureel erf
goed, datawetenschap en artificiële 
intelligentie en ‘één gezondheid’. 
De allianties bieden studenten, 
onderzoekers en docenten nieuwe, 
internationale mogelijkheden voor 
samenwerking en ontwikkeling.  
Samen laten zij zien dat diversiteit  
en het werken over disciplinaire en 
nationale grenzen heen de beste  
manier is om de uitdagingen binnen 
de universiteiten, in de samenleving 
en wereldwijd aan te pakken. 

LEIDEN KENNISSTAD
In Leiden Kennisstad werken univer
siteit, LUMC, hogeschool, Naturalis  
en de gemeente samen aan campus
ontwikkeling, internationalisering, 
versterking van onderwijs en onder
zoek, de stad als lab, leefstijl en  
gezonde stad. 

PLNT
Studenten en jonge ondernemers 
werken ook intensief samen in het 
centrum voor innovatie en onder
nemerschap PLNT in Leiden. Ook 
hier komen onderzoek en onder
nemerschap samen.
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Onze onderzoekers werken intensief samen met collega’s, 
in vrijwel alle landen van de wereld. Daarnaast maakt de 
universiteit afspraken over samenwerking met bepaalde 
landen/regio’s, zoals Indonesië en Zuid-Amerika. De  
universiteit heeft drie buiten landse instituten: in Rabat, 
Caïro en Jakarta.

LEAGUE OF EUROPEAN  
RESEARCH UNIVERSITIES

De Universiteit Leiden maakt deel uit 
van de League of European Research 
Universities (LERU). De LERU is een 
groep van 23 vooraanstaande Euro-
pese universiteiten. Het primaire doel 
van deze alliantie is het overtuigen 
van nationale en Europese overheden 
van het belang van fundamenteel  
wetenschappelijk onderzoek en de 
rol die onderzoeks universiteiten  
hierin kunnen spelen.

BUITENLANDSE INSTITUTEN: 
Nederlands Instituut in Marokko (NIMAR) 
Het NIMAR is het nationale expertisecentrum voor Marokkostudies, geves
tigd in Rabat. Het is onderdeel van de faculteit Geesteswetenschappen van 
de Universiteit Leiden. Het NIMAR verzorgt onderwijs, faciliteert onderzoek 
en draagt actief bij aan de kennis in Nederland van de Marokkaanse talen, 
culturen en samenleving.

Nederlands-Vlaams Instituut in Caïro (NVIC)
Het NederlandsVlaams Instituut in Caïro (NVIC) is in 1971 opgericht. Acht 
universiteiten in Nederland en Vlaanderen participeren in het NVIC met 
als doel het stimuleren en internationaliseren van hun onderwijs en onder
zoeksactiviteiten in het MiddenOosten. De Universiteit Leiden beheert het 
instituut.

Koninklijk Instituut voor Taal- land- en Volkenkunde (KITLV) Jakarta
KITLV Jakarta is onderdeel van de Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL). 
Het kantoor fungeert als vertegenwoordiging voor de Universiteit Leiden in 
Indonesië. Hoofdtaken zijn het verbreden en intensiveren van de academi
sche samen werking met Indonesische instellingen voor hoger onderwijs en 
onderzoeksinstituten, het verstrekken van informatie over het internationale 
opleidingsaanbod van de Universiteit Leiden en het onderhouden van con
tacten met alumni.

INTERNATIONALE 
NETWERKEN
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1. Nederlands Instituut in Marokko 
2. Nederlands-Vlaams Instituut in Caïro
3.  Koninklijk Instituut voor Taal- land- en  

Volkenkunde (KITLV) Jakarta

3

2

1

UITWISSELING  
VAN STUDENTEN
Leiden stimuleert haar 
studenten om een deel 
van de studie in het bui-
tenland door te brengen. 
De universiteit faciliteert 
dit met een groot net-
werk van samenwer-
kingspartners in Europa 
en daarbuiten: er zijn 
meer dan zeshonderd 
overeenkomsten met 
universiteiten wereldwijd 
afgesloten. Tijdens de 
coronapandemie konden 
veel uitwisselingen helaas 
niet doorgaan. We hopen 
dat dit in 2022 anders 
zal zijn.

CHINA
China is een belangrijke partner voor de 
Universiteit Leiden. De banden tussen on
derzoekers en studenten van beide landen 
voeren ver terug. Zo vertrokken in 1857 de 
eerste studenten vanuit Leiden naar China  
voor de studie van de Chinese taal. De 
Leidse universiteit was in 1877 de eerste in 
Nederland met een leerstoel Chinese taal. 
We werken inmiddels samen met meer 
dan twintig Chinese universiteiten, en in 
Leiden studeren enige honderden Chinese 
bachelor, master en PhDstudenten. 

INDONESIË
De Universiteit Leiden heeft een lange 
samenwerkingstraditie met Indonesië. 
Voor Leidse wetenschappers uit diverse 
disciplines zijn de biologische, ecologische, 
taalkundige en religieuze diversiteit, het 
rechtssysteem, de ontluikende politieke rol, 

de geschiedenis en de bevolking van het 
land belangrijke onderwerpen van onder
zoek. De Asian Library van de Universiteit 
Leiden huisvest een van de grootste Azië
collecties in de westerse wereld, en ook  
’s werelds grootste Indonesiëcollectie. 

LATIJNS AMERIKA
LatijnsAmerika is een van de focusgebie
den van de Universiteit Leiden. De uni
versiteit heeft van oudsher veel kennis in 
huis over de regio. Leidse archeologen en 
taalwetenschappers weten bijvoorbeeld veel 
over de inheemse culturen en talen van het 
continent. Maar ook op het gebied van  
sociale wetenschappen, geneeskunde en 
natuurwetenschappen is er veel uitwisse
ling met de regio. In de afgelopen jaren 
gingen delegaties van de Universiteit  
Leiden onder meer op bezoek in Mexico, 
Brazilië en Chili. 
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Een duurzame universiteit
De Universiteit Leiden staat midden in de maatschappij en wil vanzelfsprekend 
met haar onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering volop bijdragen aan een  
duurzame samenleving.

De universiteit is zich zeer bewust van haar maat
schappelijke verantwoordelijkheid en werkt hard 
aan de verbetering van haar duurzaamheids

prestaties op het gebied van huisvesting, energie, water, 
mobiliteit, inkoop en beleggen, en afval. De doelstellingen 
waaraan de laatste vijf jaar is gewerkt zijn terug te vinden 
in haar Milieubeleidsplan. In het jaarlijkse duurzaam
heidsverslag wordt precies bijgehouden wat de resultaten 
hiervan zijn. De belangrijkste resultaten de afgelopen jaren 
zijn de volgende. De milieuimpact van de Universiteit 
Leiden sluit aan bij die van andere, brede universiteiten. 
Meer studenten en medewerkers voelen zich betrokken 
en nemen deel aan het milieu en duurzaamheidsbeleid 
van de universiteit. En de CO2footprint is gehalveerd, 
onder meer doordat 31 van de 37 milieudoelstellingen 
zijn behaald. In 2021 is een nieuwe duurzaamheidsvisie 
ontwikkeld, samen met studenten en mede werkers. Een 
duurzame universiteit is het doel. 

ZORGEN OM KLIMAAT
Veel mensen maken zich terecht in toenemende mate zor
gen over de klimaatverandering. Een van onze ambities is 
dan ook de CO2footprint en het grondstoffengebruik van 

de universiteit stevig te doen dalen. Dat gebeurt onder  
andere door te besparen op fossiele brandstoffen en te  
investeren in hernieuwbare alternatieven zoals zonneener
gie (zonnepanelen) en windenergie, en ook door te com
penseren (door inkoop van groene certificaten) voor de 
CO2uitstoot van de universiteit. Hierdoor is de CO2foot
print sinds 2016 met meer dan 50 procent afgenomen. De 
transitie naar een duurzame wereld vraagt om afgestudeer
den die klimaatvraagstukken begrijpen en kunnen bijdra
gen aan oplossingen. Studenten worden opgeleid – door 
middel van studies en (keuze)vakken over duurzaamheid 
– om te functioneren in een circulaire economie. 

STUDENTEN ACTIEF
Studenten, jonge mensen met veel goede en creatieve 
ideeën, dragen heel actief bij aan de verduurzaming van 
de universiteit. In het Leiden University Green Office 
(LUGO) werken studenten samen met de universiteit. Ze 
bedenken, verzamelen en realiseren groene plannen en 
initiatieven en onderhouden hierover nauw contact met 
de universitaire gemeenschap. LUGO is zowel gevestigd in 
Leiden als in Den Haag. 

De studenten van het Leiden 
University Green Office (LUGO).
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Zijn wie je bent
Kunnen zijn wie je bent, dat vinden we belangrijk in onze academische gemeenschap. Inclusivi-
teit en diversiteit zijn kernwaarden van de universiteit. Iedereen moet dezelfde kansen krijgen en 
zich een gewaardeerd en gerespecteerd lid van onze academische gemeenschap kunnen voelen. 
Onze Diversity Officer en het Expertisebureau Diversiteit & Inclusie helpen om dit te bevorderen 
en te bewaken. Ook het LGBT+ Network en andere netwerken spelen hierbij een belangrijke rol.

VERSCHILLEN ZIJN EEN  
GROOT GOED
Onze universitaire gemeenschap is in 
vele opzichten divers. We verschillen 
van elkaar in etniciteit, gender, sek
suele oriëntatie, gezondheid, religie, 
leeftijd, sociaaleconomische achter
grond, en meer. Dat is een groot goed. 
De universiteit wil een open gemeen
schap zijn waarin iedereen zich thuis 
voelt en gelijke kansen krijgt. Dat gaat 
niet altijd vanzelf. Daarom voert de 
universiteit actief beleid.

DIVERSITY OFFICER
Als eerste Nederlandse universiteit 
benoemde de Leidse universiteit in 
2014 een Diversity Officer. De huidige 
Diversity Officer, Aya Ezawa, en het 
Expertisebureau Diversiteit & Inclusie 
bevorderen een open gemeenschap 

met gelijke kansen voor iedereen. Dat 
gebeurt door middel van onder meer 
het delen van expertise met facultei
ten, trainingen voor medewerkers, 
richtlijnen en informatie, bijeenkom
sten voor medewerkers en studenten 
en een jaarlijks Diversity Symposium 
voor medewerkers en studenten. Er 
zijn verschillende, actieve D&Inet
werken voor medewerkers en studen
ten. Zij vormen ook een klankbord 
voor het college van bestuur.

LGBT+ NETWORK
Het LGBT+ Network van de univer
siteit helpt je je welkom en thuis te 
voelen. Het netwerk biedt een plat
form aan alle lesbische, homoseksue
le, biseksuele, transgender, intersekse 
en queermedewerkers en studenten 
van de Universiteit Leiden. Primair 

doel van het LGBT+ Network is om 
de inclusie van haar doelgroep te  
bevorderen, maar iedereen –  
medewerkers, studenten en alumni 
– is welkom bij de (sociale en inhou
delijke) activiteiten van het netwerk 
zoals trainingen, lezingen, filmavon
den, debatten en dergelijke.

VROUWENNETWERK
Het Vrouwennetwerk Sophia wil 
gelijke kansen creëren en een beter 
werkklimaat bevorderen voor vrou
welijk wetenschappelijk personeel aan 
de Universiteit Leiden. De universiteit 
streeft naar meer vrouwen op hogere 
posities. Door actief beleid bedraagt 
het aantal vrouwelijke hoogleraren 
aan de universiteit inmiddels bijna  
30 procent.

Op Coming Out Day (11 oktober) hingen 
we de progress pride flag uit op initiatief 
van het LGBT+ Network.
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Oprichting 
De Universiteit  
Leiden is in 1575  
gesticht dankzij  
Willem van Oranje. 
Volgens de overle-
vering stichtte hij de 
universiteit om de 
stad te belonen voor 
de weerstand tegen 
de Spaanse bezetter.

Boerhaave 
Herman Boerhaave 

ontketende een 
revolutie in de me-

dische wereld: hij 
stelde de patiënt 
centraal. In 1714 
introduceerde de 

Leidse hoogleraar 
lessen aan het ziek-
bed van patiënten. 
Hij transformeerde 

de geneeskunde 
van theo retisch naar 
praktisch en onder-

zoekend. 

Eerste tulp 
Eind zestiende eeuw 
bracht Carolus Clusius 
de eerste tulpen naar 
Leiden. De bollen wa-
ren afkomstig uit Turkije 
en in de Hortus botani-
cus kweekte hij allerlei 
nieuwe variëteiten. Zijn 
onderzoek was de basis 
voor de huidige bollen-
teelt in Nederland. En 
honderden jaren later is 
zijn invloed nog steeds 
zichtbaar in de bollen-
streek tussen Leiden en 
Haarlem.

Von Siebold
Dankzij de Duit- 

se arts Philipp 
Franz Von Siebold 
(1796-1866) kon

de universiteit 
uitgroeien tot een 
expertisecentrum 

in Aziatische 
geschiedenis en 

cultuur. Daarnaast 
was hij heel be-
langrijk voor de 

botanische cultuur 
en voor de Hortus 

botanicus. Von 
Siebold woonde 

enige tijd in Japan 
en bracht meer 

dan 730 plan-
tensoorten naar 

Europa.

1575 1581 1600 1620 1633 1714 1820

De Sterrewacht
Sterrenkunde heeft een lange 
en rijke traditie in Leiden. Al in 
1633 kreeg de universiteit een 
sterrenwacht op het dak van het 
Academiegebouw. In 1861 werd 
de Oude Sterrewacht opgeleverd. 
Die is nog in gebruik voor onder-
wijs. De sterrenkundigen werken 
inmiddels op de Science Campus.

Rembrandt
De wereldberoemde 
Nederlandse schilder 
Rembrandt van Rijn 
was student aan de 
Leidse universiteit. 
Rembrandt schreef 
zich in 1620 in als 
student Letteren. Hij 
schilderde beroemde 
Leidse alumni zoals 
Marten Soolmans, Jan 
Six en Nicolaes Tulp. 

Academiegebouw
Het Academiegebouw 
aan het Rapenburg is 
het oudste gebouw van 
de Universiteit Leiden. 
De universiteit heeft 
het historische pand 
sinds 1581 in bezit en 
gebruikt het voor plech-
tigheden als afstuderen, 
oraties en promoties.

Een roemrijke geschiedenis 
De Universiteit Leiden is de eerste en 
daarmee ook de oudste universiteit 
van Nederland. Zij is opgericht  
op 8 februari 1575 in de Leidse  
Pieterskerk. Dit gebeurde tijdens de 
Tachtigjarige Oorlog, de opstand van 
de noordelijke provincies tegen de 
Spaanse overheersing. In ons 447- 
jarig bestaan is vernieuwing onze 
traditie geworden.

De oprichtingsakte  
van de Universiteit 
Leiden uit 1575.

De Clusiustuin in de Hortus 
botanicus anno 1601.
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Einstein 
Albert Einstein 
was bijzonder 

hoogleraar aan 
de Universiteit 

Leiden en heeft 
daarom veel tijd 

doorgebracht
in Leiden waar 

hij zijn baanbre- 
kende ideeën 

kon toetsen 
aan de kritische 
geesten van zijn 

Nederlandse 
vrienden en 

hoogleraren van 
de universiteit.

Kamerlingh Onnes
In zijn koudelaboratorium 
slaagde Heike Kamerlingh 
Onnes erin om de extreem 
lage temperatuur van 4 
graden boven het absolute 
nulpunt te bereiken, waar-
bij helium vloeibaar wordt. 
Kouder dan het absolute 
nulpunt (-273,15 Celcius) 
is niet mogelijk want dan 
staan de atomen en  
moleculen stil. Het Leidse 
lab kreeg de bijnaam ‘het 
koudste plekje op aarde’. 
Het gebouw in de Leidse 
binnenstad waar nu de  
Faculteit Rechts-
geleerdheid is gevestigd,  
is vernoemd naar  
Kamerlingh Onnes.

194019381929 1993 1999 20201908 1911

Oprichting Campus 
Den Haag 
In 1999 richtte de Universiteit 
Leiden de Campus Den Haag 
op. Het onderzoek en de op-
leidingen daar, sluiten nauw 
aan bij de thematiek van 
de hofstad: vrede, recht en 
veiligheid. Inmiddels zijn alle 
faculteiten van de Universiteit 
Leiden en het LUMC actief 
met onderwijs en onderzoek 
in Den Haag. De Haagse  
vestiging groeit nog steeds.

Corona
Door de corona- 

pandemie kregen 
studenten veel 

online onderwijs en 
werkten onze mede-
werkers vanuit huis. 

Koning studeert af 
Koning Willem-Alexander 

behaalde in 1993 zijn 
doctoraalexamen ge-

schiedenis. Zijn moeder, 
prinses Beatrix, en oma, 

prinses Juliana, gingen 
hem voor en brachten 

hun studietijd eveneens  
in Leiden door.  

Op de foto krijgt Willem- 
Alexander felicitaties van 

zijn moeder. 

Cleveringa houdt  
protestrede
Aan het begin van de 
Tweede Wereldoorlog 
sloot de Duitse bezetter 
de universiteit. Aanlei-
ding was de beroemde 
protest rede van profes-
sor Rudolph Cleveringa. 
Hierin protesteerde de 
jurist tegen het ontslag 
van zijn Joodse collega’s. 
De hoogleraar hield het 
motto van de universiteit 
in ere: Bolwerk van vrij-
heid. Het gedachtengoed 
van Cleveringa, vrijheid 
en inclusiviteit, is nog 
steeds kenmerkend voor 
Leiden.

Surinaamse 
Rector

De Surinaamse 
hoogleraar Tropi-

sche hygiëne Paul 
Christiaan Flu werd 

in 1938 rector 
magnificus. Tijdens 
de Tweede Wereld-

oorlog werd Flu 
samen met  

professor Rudolph 
Cleveringa gevan-
gen gehouden in 

kamp Vught.

Eerste vrouwelij-
ke hoogleraar
Sophia Antoniadis 
(1895-1972) was de 
eerste vrouwelijke 
hoogleraar aan de Uni-
versiteit Leiden. Van 
1929 tot en met 1955 
was Antoniadis hoog-
leraar middeleeuws en 
modern Grieks. In 2021 
bedraagt het aandeel 
vrouwelijke hoog leraren 
bijna 30 procent.

Eredoctoraat 
voor Nelson 

Mandela  
Aan Nelson  

Mandela verleen-
de de universiteit 

in 1999 een 
eredoctoraat, 

vanwege diens 
grote maatschap-
pelijke betekenis 

als anti-apart-
heidsstrijder (in 

langdurige gevan-
genschap) en later 

als president van 
Zuid-Afrika.
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Alumni dragen op allerlei  
manieren bij aan de groei en
bloei van de universiteit. De 
universiteit zet zich in om
bij te dragen aan de persoon-
lijke en professionele ont-
wikkeling van haar alumni.

Onze alumni komen terecht 
op uiteenlopende posities 
in binnen en buitenland, 
waar zij met hun kennis en 

ervaring een bijdrage leveren aan de 
samenleving. De Universiteit Leiden 
helpt alumni met onder meer kennis 
en informatie, loopbaanontwikkeling, 
netwerkvorming en evenementen. Zo 
geeft de universiteit drie keer per jaar 
het alumnimagazine Leidraad uit en 
wordt elke maand een alumninieuws
brief per email verzonden. Speciaal 
voor jonge alumni is er het Jonge 
Alumni Netwerk. En alumni dragen
bij aan onderwijs en onderzoek,  
reputatie en arbeidsmarktoriëntatie – 
onder meer via het online Mentornet
werk waar studenten en jonge alumni 

met vragen over hun loopbaan 
contact kunnen leggen met ervaren 
alumni. 

LUF
Het Leids Universiteits Fonds (LUF)
laat ambities tot bloei komen. Omdat
niet al het wetenschappelijk onderwijs
en onderzoek wordt gefinancierd  
door de overheid, zijn bijdragen van 
donateurs onmisbaar. Met hun steun 
werken Leidse wetenschappers aan  
innovatief onderzoek dat bijdraagt  
aan de wereld van morgen, kunnen  
talentvolle studenten dankzij een 
beurs kennis en ervaring opdoen in 
het buitenland en organiseren studen
ten studiereizen, symposia en culture
le activiteiten.

HET ZWEETKAMERTJE
Het is misschien wel de mooiste tradi
tie van de Universiteit Leiden: studen
ten vereeuwigen als ze afstuderen hun
naam in het Zweetkamertje. Wie als
eerste alumnus zijn handtekening  
zette, is niet bekend. Inmiddels is het 
een lange traditie en schreven vele 

duizenden alumni hun naam met  
potlood op de eeuwenoude muren. 
Dat waren onder anderen prinses 
Beatrix en prinses Juliana, koning 
WillemAlexander en de verzetsstrij
der Erik Hazelhoff Roelfzema, beter 
bekend als Soldaat van Oranje. Ook 
Leidse eredoctoren zoals sir Winston 
Churchill en Nelson Mandela lieten 
hier hun naam achter. Bekijk het 
Zweetkamertje online via
www.hetzweetkamertje.nl. 

Trots op 
onze alumni WIJ ZIJN BLIJ MET UW GIFT!

Vele Leidse alumni en anderen met 
een warm hart voor de Universiteit 
Leiden dragen met een gift bij aan 
onderzoek en onderwijs. Dankzij 
die steun werkt de universiteit aan 
baanbrekend onderzoek op het 
gebied van gezondheid, veiligheid, 
duurzaamheid en andere maatschap-
pelijke thema’s. En daarmee krijgen 
ook talentvolle studenten en jonge 
onderzoekers de kans om hun  
ambities waar te maken en hun  
kennis en talent in te zetten. 
Wilt u ook direct bijdragen aan  
onderzoek en onderwijs van de  
Universiteit Leiden? Daar zijn we  
heel blij mee! www.luf.nl/draagbij
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Interfacultair  
samenwerken 
De zeven faculteiten zijn verantwoordelijk voor onderwijs en onderzoek van de universi-
teit. Steeds meer onderzoek is interdisciplinair en wordt in interfacultaire samenwerking 
vormgegeven. Daarnaast zijn er de interfacultaire instituten: Afrika-Studiecentrum Leiden 
(ASCL), ICLON en het International Institute for Asian Studies (IIAS). Deze instituten  
hebben een bijzondere opdracht.

Een beter begrip van Afrika 
In Afrika wonen over dertig jaar 2,5 miljard mensen, 20 
procent van de wereldbevolking. De impact van het conti
nent Afrika op de wereldeconomie, maar bijvoorbeeld ook 
op het milieu, neemt daardoor enorm toe. Daarom is het 
belangrijk om voldoende kennis van het continent te heb
ben. Onderzoekers van het AfrikaStudiecentrum Leiden 
(ASCL) zijn zich er al geruime tijd van bewust dat Afrika 
een cruciale rol speelt in de wereld en dat die rol alleen 
maar groter zal worden.
Het ASCL zet zich in voor een beter begrip van Afrika 
in een snel veranderende wereld. Het fundament van het 
instituut is de bibliotheek. Deze heeft een van de beste en 
grootste Afrikacollecties in Europa en hiervoor brengen 
wetenschappers uit de hele wereld een bezoek aan Leiden. 
Het hart van het onderzoek van het AfrikaStudiecentrum 
bestaat uit zeven Collaborative Research Groups waarin de 
volgende onderzoeks thema’s worden bestudeerd: politiek 
en veiligheid; religie en cultuur; economie; en geschiedenis. 

ICLON – de verbinding tussen onderwijs  
en onderzoek 
Het Interfacultair centrum voor lerarenopleiding, onder
wijsontwikkeling en nascholing (ICLON) zorgt voor de 
verbinding tussen onderwijskennis en onderwijspraktijk.
Wetenschappelijke inzichten worden toegepast in de klas 
of de collegezaal. En ervaringen uit de klas of de college
zaal zijn op hun beurt een impuls voor nieuw onderzoek 
naar de praktijk van het voortgezet en hoger onderwijs. 
Ook met het oog op de verdere ontwikkeling van die on
derwijspraktijk.
Het ICLON biedt verschillende lerarenopleidingen aan 
voor mensen die een onderwijsbevoegdheid willen halen. 
Ook verzorgt ICLON nascholing, summer schools en an
dere cursussen en leergangen, gericht op versterking van 
het onderwijs en op de professionalisering van docenten. 
Dit onder de noemer: een leven lang leren.

Het IIAS verbindt 
Het International Institute for Asian Studies (IIAS) is een 
wereldwijd onderzoeksinstituut en platform voor samen
werking. Het IASS focust op een beter begrip van het he
dendaagse Azië, het aantrekken van Aziatische partners en 
het moderniseren van Asian Studies. 
Het IIAS verbindt kennis en mensen. Het instituut draagt 
bij aan een meer geïntegreerd begrip van Azië door zich 
samen met wetenschappers en praktijkmensen over de 
hele wereld te concentreren op relevante thema’s en  
kwesties. Alle IIASinitiatieven zijn in hun aard een  
samenwerkingsverband. Ze kunnen putten uit de vele  
academische en professionele, internationale netwerken 
van het Instituut. 
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ARCHEOLOGIE 

Verleden en heden  
ontmoeten elkaar
Bij de Faculteit Archeologie onderzoeken we de ontwikkeling van menselijke 
samenlevingen wereldwijd, vanaf het allervroegste begin tot en met de moderne  
tijd. Ook bestuderen we het erfgoed dat aan deze lange geschiedenis van de 
mensheid herinnert en dat leerzame boodschappen bevat voor onze huidige  
samenleving.
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De archeologie beschikt over doeltreffende me
thoden om het verleden te leren kennen en een 
plaats te geven in het heden. Het is bovendien 

een interdisciplinair vakgebied. We passen benaderingen 
en theorieën toe uit de sociale, geestes en natuurweten
schappen om steeds weer tot nieuwe inzichten te komen. 
Naast onderzoek is het opleiden van archeologen en erf
goeddeskundigen de kerntaak van de faculteit. Onderwijs 
en onderzoek zijn nauw verweven. Elke docent is ook een 
ervaren onderzoeker en omgekeerd. 

ONDERZOEK
De Faculteit Archeologie is met zo’n 120 medewerkers het 
grootste academisch centrum voor archeologie in conti
nentaal Europa. Onze wetenschappelijk staf voert onder
zoek uit in drie departementen: 
• World Archaeology
• Archaeological Sciences
• Archaeological Heritage
Ons onderzoek bestrijkt grote delen van de wereld en bijna 
alle perioden. We onderzoeken de complexiteit van het 
menselijk verleden vanuit interdisciplinaire perspectieven. 
We stellen bovendien onderzoeksvragen die van waarde 
zijn voor het beantwoorden van hedendaagse maatschap
pelijke vraagstukken. Ons onderzoek brengt onderzoekers 
samen in enerverende samenwerkingsverbanden binnen 
en ver buiten de faculteit, in een inspirerende, onderzoeks
gedreven omgeving.

Graduate School 
De Graduate School of Archaeology heeft uitgebreide 
PhDprogramma’s over opgraving, analyse en interpretatie 
van materiële overblijfselen van het menselijk verleden. 

ONDERWIJS 
Bacheloropleidingen Archeologie
Onze bacheloropleiding omvat een uitgebreide introductie 
in de archeologie. Ook kunnen studenten zich verdiepen 
in de rol van erfgoed in de samenleving. De Engelstalige 
bacheloropleiding Archaeology is een voorbereiding op 

een internationale carrière. Voor studenten die meer willen  
en kunnen, bieden we het honourstraject Crossing the  
borders in World Archaeology aan.

Masteropleidingen Archaeology
Onze gespecialiseerde masteropleidingen (MA, MSc of  
Research Master) bieden een solide basis voor een inter
nationale carrière in de archeologie, het erfgoedbeheer  
of beleid, of de museumwereld.

Veldwerk
De Faculteit Archeologie heeft overal ter wereld veldwerk
projecten. Studenten kunnen in Nederland meedoen aan  
opgravingen maar ook meewerken aan projecten in bij voor
beeld Frankrijk, Oman, het Caribisch gebied of op Cyprus.

FEITEN EN CIJFERS 2021 

 624 studenten:  409 bachelorstudenten en  
215 masterstudenten 

  121 medewerkers (wetenschappelijk personeel:  
85 en ondersteunend personeel: 36)

  Faculteit/Instituut: 
 • Archeologie 

 10 promoties

  De faculteit behoort tot de internationale top en 
staat in de top10 van de QS World University  
Ranking (vakgebieden).

BACHELOROPLEIDINGEN 
• BA Archeologie
• BA Archaeology

MASTEROPLEIDINGEN 
• MA/MSc Archaeology
• MSc Archaeology (research)
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Geld in de Bronstijd
In de vroege Bronstijd ge-
bruikten mensen bronzen 
voorwerpen, zoals ringen, rib-
ben en bijlen, als gestandaar-
diseerd betaalmiddel. Tot die 
conclusie komen archeologen 
Maikel Kuijpers en Catalin 
Popa. Kuijpers: ‘De definitie 
van geld is dat het een voor-
werp is dat je standaardiseert 
in vorm en gewicht en in een 
groot gebied gebruikt en 
gewaardeerd wordt’. In de 
vroege Bronstijd waren er 
nog geen weegschalen. Uit 
het onderzoek blijkt dat de 
voorwerpen gevoelsmatig 
hetzelfde zijn qua gewicht. De 
overeenkomsten in gewicht 
en vorm wijzen erop dat de 
voorwerpen zijn ingezet als 
betaalmiddel.

Archeologiedocumentaire  
in première
Voor de jaarlijkse Week van  
de Klassieken maakten Dr. 
Marike van Aerde en haar 
team een documentaire over 
haar archeologisch onder-
zoeksproject. In de film ‘Van 
Aksum tot India: De Inclusie-
ve Oudheid’ reflecteert het 
team op interacties tussen 
de Grieken en Romeinen en 
de wijdere antieke wereld, 
van het Afrikaanse koninkrijk 
Aksum tot India. Zo vertelt 
promovenda Rishika Dhumal 
(foto) hoe het komt dat het 
Britse koloniale verleden van 
India nog altijd ons beeld van 
de oudheid beïnvloedt. De do-
cumentaire ging op zondag 11 
april 2021 in première in het 
Rijksmuseum van Oudheden 
te Leiden. Hij is online te zien 
op archaeologistsconnected.
org.
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Archeologie Field School in Oss
Bij de Field School ervaren onze studenten het beroep van archeoloog in de praktijk. Omdat dit cruciale onderdeel van het 
lesprogramma in 2020 niet door kon gaan vanwege corona, moest de Field School in 2021 zowel eerstejaars- als tweede-
jaarsstudenten tegemoet komen en tegelijk de geldende coronamaatregelen in acht nemen. Ondanks al deze uitdagingen is 
de Field School een succes geworden en heeft een nieuwe generatie archeologen de kneepjes van het vak kunnen leren.

Planetoïde vernoemd naar 
emeritus professor
Emeritus professor Corrie 
Bakels staat bekend als een 
van de grondleggers van de 
bio-archeologie in Nederland. 
Oud-archeologiestudent Mar-
co Langbroek is werkzaam in 
de sterrenkunde en nam het 
initiatief om een recent ont-
dekte planetoïde naar haar te 
vernoemen. Volgens de tradi-
tie hebben de ontdekkers ge-
durende tien jaar het privilege 
om een naam voor te stellen. 
Langbroek kiest personen die 
significant hebben bijgedra-
gen aan wetenschap of cul-
tuur. Hij hoefde niet lang na 
te denken voor een geschikte 
naam uit de Nederlandse 
archeologie: ‘Corrie kwam on-
middellijk bij mij op. Het staat 
buiten kijf dat zij een van de 
Groten in de Nederlandse ar-
cheologie is van de afgelopen 
50 jaar.’
De planetoïde op de foto is 
niet de Bakels planetoïde.
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GEESTESWETENSCHAPPEN 

Geesteswetenschappen bieden 
vensters op de wereld
In deze tijd van globalisering zijn geestesweten-
schappen belangrijker dan ooit. Migratie, integratie, 
handel en technologie zorgen ervoor dat grenzen 
tussen landen en culturen vervagen. Om met elkaar 
te kunnen samenwerken en -leven, is het cruciaal 
dat we elkaar begrijpen. De geesteswetenschappen 
bieden het inzicht dat we daarvoor nodig hebben.

Onderzoek en onderwijs  
variëren van talen, culturen 
en regiostudies tot geschie

denis, filosofie, kunsten en religie
wetenschappen. Onze wetenschappers 
worden gedreven door passie en 
nieuwsgierigheid naar de wereld om 
hen heen.

ONDERZOEK 
Ons onderzoek omvat bijna alle  
continenten en periodes. Onze  
onderzoekers zetten zich in voor het 
ontwikkelen, verspreiden en toepas
sen van wetenschappelijke kennis. We 
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willen bovendien een betrouwbaar 
baken zijn in zowel het wetenschap
pelijke als het maatschappelijke debat. 
Ons onderzoek kenmerkt zich door 
een interdisciplinaire benadering 
waarbij specialisten hun kennis en in
zichten delen en zo het onderwijs en 
de onderzoeks projecten versterken.

Graduate School
De Graduate School of Humanities  
is onder meer verantwoordelijk  
voor alle PhDprogramma’s van de 
Faculteit Geesteswetenschappen. 

ONDERWIJS 
Het succes van onze studenten stellen 
wij voorop. We zien onderzoekend 
leren als de kern van ons onderwijs. 
Ons onderwijsaanbod is kleinschalig 
waar het kan, en we bieden ruimte 
voor maatwerk zoals eigen leertrajec
ten en een honoursprogramma voor 
ambitieuze studenten. Voor leerlingen 
uit het voortgezet onderwijs hebben 
we een talentprogramma.
De Faculteit Geesteswetenschappen 
leidt studenten op tot kritische  
denkers, academische professionals 
en betrokken burgers, die internatio
naal en intercultureel vaardig zijn en 
een bijdrage kunnen leveren aan het 
oplossen van de vraagstukken waar
voor onze samenleving staat. Daarom 
vinden wij beroepsoriëntatie en  
arbeidsmarktvoorbereiding belangrijk 
voor onze studenten.

FEITEN EN CIJFERS 2021
 7.991 studenten: 5.786 bachelorstudenten en 2.205 masterstudenten 

  1.242 medewerkers (wetenschappelijk personeel: 655 en onder steunend 
personeel: 587)

 Instituten:
 • Academie der Kunsten
 • Centre for the Study of Religion
 • Instituut voor Geschiedenis
 • Instituut voor Wijsbegeerte
 • Nederlands Instituut Marokko
 • Leiden University Centre for the Arts in Society
 • Leiden University Centre for Linguistics
 • Leiden University Institute for Area Studies

 73 promoties

  Het onderzoek en het onderwijs van de Leidse Faculteit Geestesweten-
schappen behoren tot de top 25 in de wereld (THE-ranking).

BACHELOROPLEIDINGEN 
• BA Afrikaanse talen en culturen
• BA Arts, Media and Society 
• BA Chinastudies
• BA Duitse taal en cultuur
• BA English Language and Culture
• BA Film- en literatuurwetenschap
• BA Filosofie
• BA Franse taal en cultuur
• BA Geschiedenis
• BA Griekse en Latijnse taal en cultuur
• BA International Studies
• BA Italiaanse taal en cultuur
• BA Japanstudies
• BA Koreastudies
• BA Kunstgeschiedenis
• BA Latijns-Amerikastudies
• BA Midden-Oostenstudies
• BA Nederlandkunde/Dutch studies
• BA Nederlandse taal en cultuur
• BA Oude Nabije Oosten-studies
• BA Philosophy: Global and  

Comparative Perspectives 
• BA Religiewetenschappen
• BA Russische studies
• BA South and Southeast Asian  

Studies
• BA Taalwetenschap
• BA Urban Studies

MASTEROPLEIDINGEN 
• MA African Studies
• MA African Studies (research)
• MA Arts and Culture
• MA Arts and Culture (research)
• MA Asian Studies (60 EC)
• MA Asian Studies (120 EC)
• MA Asian Studies (research)
• MA Classics and Ancient Civilisations
• MA Classics and Ancient Civilisations 

(research)
• MA Dutch Studies
• MA European Politics and Society
• MA History
• MA History (research)
• MA International Relations
• MA Latin American Studies
• MA Latin American Studies (research)
• MA Linguistics
• MA Linguistics (research)
• MA Literary Studies
• MA Literary Studies (research)
• MA Media Studies
• MA Middle Eastern Studies
• MA Middle Eastern Studies  

(research)
• MA North American Studies
• MA Philosophy (60 EC)
• MA Philosophy (120 EC)
• MA Religious Studies
• MA Russian and Eurasian Studies
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Nieuwe Digital  
Humanities Lab
Digitale technieken zorgen 
ervoor dat we nieuwe ver-
banden zien en veel meer 
data kunnen verwerken. 
Studenten en medewerkers 
die op zoek zijn naar een 
plek om digitaal onderzoek 
te doen, te experimenteren 
en daar ondersteuning bij 
willen, kunnen nu terecht 
bij het nieuwe Digital Hu-
manities Lab in het P.J. Veth 
gebouw. Er vinden hier ook 
vaak workshops plaats, zoals 
het Media Lab van Mirjam 
de Bruijn, waarin studenten 
aan de slag gaan met web-
sites, podcasting, games en 
andere digitale vaardigheden 
die ons helpen ons weten-
schappelijke werk te doen 
én te delen. 

Interiors for Display
De culturele betekenis van 
het achttiende-eeuwse 
interieur is lange tijd ver-
waarloosd door historici. Pas 
in de afgelopen decennia 
zijn we het fundamentele 
belang ervan gaan begrijpen 
voor moderne opvattingen 
over comfort, gezelligheid en 
smaak. Universitair docent 
en conservator van het Rijks-
museum Alexander Dencher 
bracht onderzoekers en 
experts uit binnen- en bui-
tenland bij elkaar voor een 
lezingenreeks over acht-
tiende-eeuwse interieurs en 
kunstnijverheid in Nederland 
en Europa. 
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50e Huizingalezing:  
kolonisatie van de toekomst 
Op zondagochtend 12 decem-
ber 2021 hield David Van 
Reybrouck, cultuurhistoricus, 
archeoloog en schrijver, de 
50e Huizingalezing in een 
voor een kwart gevulde 
Pieterskerk in Leiden. Zo’n 
duizend geïnteresseerden 
keken vanuit huis mee naar de 
livestream. Nu een klimaatca-
tastrofe dreigt die zijn weerga 
niet kent, is het tijd dat bur-
gers in actie komen, zelfs als 
dat in het uiterste geval leidt 
tot burgerlijke ongehoorzaam-
heid, betoogde schrijver Van 
Reybrouck in deze bijzondere 
editie van de Huizingalezing. 
Na afloop van zijn lezing werd 
hij geïnterviewd door Archeo-
logiestudent Vera van Heel 
en student Koloniale geschie-
denis Sander van der Horst. 
Deze bijzondere editie van 
de Huizinga lezing is integraal 
terug te zien via universiteit-
leiden.nl/huizingalezing.

Urban Studies: eerste geslaagden
De eerste dertien studenten van de nieuwe BA Urban Studies hebben begin september 2021 in Den Haag hun diploma in ontvangst ge-
nomen. De Engelstalige opleiding ging van start in 2018 en richt zich op het oplossen van vraagstukken, waarbij thema’s als de duurzame 
stad, de multiculturele stad, de veilige stad en de gezonde stad aan de orde komen. Het programma is een samenwerking van vijf facul-
teiten, wat zorgt voor een echt multidisciplinaire opleiding.
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GENEESKUNDE/LUMC 

Een duidelijke visie & missie
voor de gezondheidszorg
In het Leids Universitair Medisch Centrum 
(LUMC) streven we naar de verbetering 
van de gezondheidszorg en de gezondheid 
van mensen. Het LUMC leidt studenten op 
voor de wereld van morgen. Het onderwijs 
in het LUMC is verweven met patiënten-
zorg en onderzoek, zodat studenten de 
meest actuele stand van de praktijk en de 
wetenschap te horen en te zien krijgen.

Bij ons vind je onderwijs, onderzoek en patiën
tenzorg allemaal onder één dak. Studenten 
worden voorbereid op een leven lang innove

ren en leren. Onderzoekers laten zich inspireren en 
toetsen hun bevindingen direct in de praktijk. Patiën
ten kunnen erop vertrouwen dat zij volgens de meest 
actuele stand van de wetenschap geholpen worden. 
Het LUMC gelooft hierbij in genezen maar ook in 
preventie, en dat in een internationale context.
Grensverleggend beter worden noemen we dat.

ONDERWIJS
Het onderwijs, de opleidingen en de nascholing van 
het LUMC zijn vernieuwend, zowel qua inhoud als 
qua vorm. Zo kiest het LUMC bij de nieuwste mas
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teropleiding Population Health Management nadrukkelijk 
voor de rol van innovator voor de verbetering van de 
gezondheidszorg in een interdisciplinaire context. Dit is 
typerend voor alle opleidingen van het LUMC: we richten 
ons op de professionals die zich bewust zijn van de context 
waarin zij functioneren: de maatschappij, de organisatie en 
de andere disciplines waarmee zij samenwerken.

ONDERZOEK
Het onderzoek van het LUMC heeft door de sterke verwe
venheid met de klinische zorg in het ziekenhuis, een eigen 
karakter en een andere organisatie dan de andere facultei
ten. Het LUMC telt tien themagebieden, die stimulerende 
innovatieve communities vormen, elk gekoppeld aan 
meerdere klinische en preklinische afdelingen.
Het LUMC werkt binnen diverse dossiers interdisciplinair 
samen met ander faculteiten. Ook neemt de faculteit deel 
in tientallen samenwerkingsverbanden op het Leiden Bio 
Science Park (LBSP), nationaal en in het buitenland.
Het LUMC en de Universiteit Leiden zijn het afgelopen 
(corona)jaar een strategische samenwerking aangegaan 
met het farmaceutische bedrijf Janssen. Deze samenwer
king op het LBSP focust zich komende jaren op genees
middelontwikkeling voor onder andere infectieziekten, 
nieuwe innovatieve methoden voor medicijnafgifte, 
eHealth toepassingen, het samenbrengen van klinische 
processen en het uitwisselen van talent.

Graduate School
Medische en biomedische promovendi kunnen terecht bij 
de Graduate School of LUMC. De PhDprogramma’s van 
deze Graduate School zijn gezamenlijk ontwikkeld door de 
Universiteit Leiden en het LUMC.

FEITEN EN CIJFERS 2021

 2.912 studenten:  1.437 bachelorstudenten en  
1.475 masterstudenten 

 Circa 8.800 medewerkers (totaal LUMC)

 Maatschappelijke speerpunten: 
 • Oncologie
 • Regeneratieve geneeskunde
 • Population Health

 156 promoties

  Spinozapremie voor Maria Yazdanbakhsh

BACHELOROPLEIDINGEN 
• BSc Biomedische wetenschappen
• BSc Geneeskunde
• BSc Klinische technologie met TU Delft en Erasmus Universiteit 

Rotterdam

MASTEROPLEIDINGEN 
• MSc Biomedical Sciences
• MSc Population Health Management
• MSc Geneeskunde
• MSc Vitality and Ageing
• MSc Farmacie
• MSc Technical Medicine met TU Delft en Erasmus Universiteit 

Rotterdam
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Maria Yazdanbakhsh ontvangt Spinozapremie
Hoogleraar cellulaire immunologie van parasitaire infecties, Maria Yazdanbakhsh, ontving in oktober 2021 de hoogste onderscheiding in 
de Nederlandse wetenschap. Ze kreeg die prijs voor haar bijdrage aan betere vaccins tegen parasitaire infecties en betere geneesmid-
delen tegen ontstekingsziekten. ‘Een wereldwijde en wetenschappelijke pionier in het ontdekken van manieren waarop parasieten ons 
immuunsysteem beïnvloeden’, beschrijft de Spinozacommissie haar. Yazdanbakhsh benadrukt dat ze dit niet had kunnen bereiken zonder 
haar onderzoeksteam. Op de foto Yazdanbakhsh (vierde van links) temidden van de overige laureaten. 

Nieuwe master Population 
Health Management van start
Het LUMC en de Universiteit 
Leiden zijn in september 2021 
gestart met de master Population 
Health Management (PHM). De 
opleiding wordt aangeboden op 
de LUMC-Campus Den Haag. Stu-
denten leren tijdens de opleiding 
de ‘taal’ van meerdere disciplines 
spreken. Na het afronden van 
de master zijn ze als strategisch 
partner in staat om relevante per-
sonen en organisaties bij elkaar 
te brengen voor innovatieve en 
preventieve oplossingen binnen 
de gezondheidszorg. Daarbij ge-
bruiken ze nieuwe strategieën op 
het snijvlak van data, governance 
en gedrag.
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Studio Snijzaal: anatomie 
onderwijs via livestream 
Docenten van de afdeling Ana-
tomie introduceerden Studio 
Snijzaal tijdens de coronapande-
mie: een live demonstratie van 
menselijke lichaamspreparaten 
aan studenten, ook al zitten ze 
thuis. De anatomen merkten dat 
de studenten zo’n livestream erg 
fijn vinden. Studenten konden 
tijdens de demonstratie vragen 
stellen die door de ruimte klon-
ken, zodat zij en de docenten 
het idee hadden dat ze er toch 
bij waren. We maakten gebruik 
van innovatieve digitale leermid-
delen zoals SPOCs (Small Private 
Online Courses), MOOCs (Mas-
sive Online Open Courses), flip-
ping-the-classroom en de inzet 
van 3D-technieken. Onderwijs is 
altijd in ontwikkeling en innova-
ties als deze bestendigen we in 
ons onderwijs.

LUMC heeft primeur met Mamma CT
Als eerste medisch centrum in Nederland doet het LUMC vanaf oktober 2021 onderzoek met Mamma CT als vervanging van het  
mammogram. Met de nieuwe Mamma CT worden op een veel comfortabelere manier afbeeldingen van het borstweefsel gemaakt, bij-
voorbeeld voor de screening op borstkanker. Volgens radiologen is de nieuwe werkwijze een uitkomst voor vrouwen die borstprothesen 
hebben of voor wie mammografie te pijnlijk is. Bovendien werkt de Mamma CT snel en zijn de 3D-beelden heel gedetailleerd. Deze  
ontwikkeling in het onderzoek en het gebruik van innovatieve patiëntenzorg worden gekoppeld aan ons onderwijs. Zo is de opleidings-
directeur Geneeskunde radioloog en nauw betrokken bij de introductie, het gebruik en de verdere ontwikkeling van de Mamma CT.
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GOVERNANCE AND GLOBAL AFFAIRS 

In Den Haag bijdragen aan 
het maatschappelijk debat
De Faculteit Governance and Global 
Affairs in Den Haag, internationale stad 
van vrede en recht, kijkt vanuit  
bestuurskundig, politicologisch, 
juridisch, sociologisch en economisch 
perspectief naar wereldproblematiek 
zoals klimaatverandering, terrorisme  
en economische crises. 

Met haar interdisciplinaire benadering sluit de 
faculteit goed aan bij de nationale en internati
onale organisaties in Den Haag. Met onderwijs 

en onderzoek, lezingen en discussies wordt een belangrijke 
bijdrage geleverd aan maatschappelijke debatten. De on
dernemende faculteit streeft naar verbindingen met andere 
disciplines en innovatieve vormen van onderwijs.

ONDERZOEK 
Het wetenschappelijk onderzoek is georganiseerd in in
stituten en centres. Medewerkers verrichten onderzoek 
op het terrein van (mondiale) politiek, bestuur, veiligheid 
en grootstedelijke vraagstukken. Complexe vraagstuk
ken worden in disciplineoverstijgend of disci pline
combinerend onderzoek onder de loep genomen.
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Graduate School 
De Graduate School of Governance and Global Affairs  
is verantwoordelijk voor de PhDprogramma’s aan de  
Faculteit Governance and Global Affairs. 

ONDERWIJS 
Het onderwijsaanbod van de faculteit sluit nauw aan op 
de thema’s die de stad kenmerken, zoals vrede, veiligheid, 
recht, Nederlands openbaar bestuur en international  
governance. Ondanks dit onstuimige jaar, heeft 99,8 pro
cent van onze vakdocenten onderwijs kunnen geven en is 
ons slagingspercentage hoger.

Leiden University College The Hague
Leiden University College The Hague (LUC) is het inter
nationale honours college van de Universiteit Leiden. LUC 
The Hague biedt gemotiveerde en getalenteerde studenten 
– afkomstig uit de hele wereld – een innovatieve Liberal 
Arts & Sciences bacheloropleiding. Bij het LUC ligt de 
focus van de opleiding op Global Challenges. Complexe 
mondiale vraagstukken worden vanuit meerdere discipli
nes bestudeerd.

FEITEN EN CIJFERS 2021

 3.559 studenten:  2.310 bachelorstudenten en  
1.249 masterstudenten 

  318 medewerkers (wetenschappelijk personeel:  
174 en ondersteunend personeel: 144)

 Instituten:
 • Instituut Bestuurskunde
 • Institute of Security and Global Affairs
 • Leiden University College (LUC) The Hague

 7 promoties

  Stevinpremie voor Judi Mesman

Voor professionals
De Faculteit Governance and Glo-
bal Affairs is een ontmoetingsplek 
voor studenten en wetenschap-
pers, maar ook voor professionals.

Sinds de oprichting van de Campus 
Den Haag biedt het Centre for Profes
sional Learning cursussen en leergan

gen aan voor professionals die in een 
bestuurlijke omgeving werken. 
De Engelstalige executive masterop
leiding Cyber Security is een multi
disciplinaire opleiding bedoeld voor 
hoogopgeleide professionals. Er zijn 
verschillende manieren om deze  
masteropleiding te volgen.

Het Dual PhD Centre faciliteert duaal 
promotieonderzoek bij de Universiteit 
Leiden. Het duaal promotieprogram
ma van het Dual PhD Centre biedt 
professionals de kans een deel van 
hun werktijd te besteden aan het doen 
van promotieonderzoek.

BACHELOROPLEIDINGEN 
• BA/BSc Liberal Arts & Sciences: Global Challenges  

(Leiden University College The Hague)
• BSc Bestuurskunde

 - Beleid, Bestuur en Organisatie
 - Economie, Bestuur en Management 

• BSc Security Studies

MASTEROPLEIDINGEN 
• MSc Crisis and Security Management
• MSc Cyber Security
• MSc International Relations and Diplomacy
• MSc Management publieke sector
• MSc Public Administration
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Judi Mesman ontvangt 
Stevinpremie
Judi Mesman is hoogle-
raar in de Interdiscipli-
naire studie van maat-
schappelijke uitdagingen 
en dean van het Leiden 
University College in Den 
Haag. In oktober kreeg 
zij de prestigieuze Ste-
vinpremie uitgereikt. In 
haar onderzoek is Mes-
man op zoek naar het 
antwoord op de vraag: 
welke invloed hebben 
opvoeding en onderwijs 
op het wereldbeeld van 
kinderen? ‘Ik ben dus 
benieuwd hoe kinderen 
zichzelf en anderen 
zien op het gebied van 
zaken als seksualiteit, 
etniciteit en gender. En 
hoe dat wordt gevormd 
door de manier waarop 
belangrijke volwassenen 
in hun omgeving hiermee 
omgaan.’

Studenten in gesprek 
met Trudeau en Rutte
Canadese premier Justin 
Trudeau en demissionair 
minister-president Mark 
Rutte brachten in 2021 
een bezoek aan de Cam-
pus Den Haag om op in-
formele wijze in gesprek 
te gaan met studenten. 
De studenten konden 
vragen stellen over 
onder andere klimaat-
verandering en mondiale 
vraagstukken. Voor hun 
bezoek aan de Campus 
Den Haag hadden Rutte 
en Trudeau een overleg 
en een delegatiegesprek. 
Er werd onder meer ge-
sproken over de goede 
relatie tussen Canada en 
Nederland. Na afloop 
was er tijd voor foto’s, 
filmpjes en selfies.
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Campus Camping
Door langdurig thuiswer-
ken en online onderwijs 
is interne communicatie 
extra belangrijk gewor-
den. Daarom is er meer 
aandacht besteed aan 
onder andere uitgebreide 
nieuwsbrieven naar staf 
(wekelijks) en studen-
ten (tweewekelijks). 
Een uniek bijpassend 
evenement was de 
Campus Camping. Bijna 
drie weken lang werd de 
binnentuin van Wijnha-
ven omgetoverd tot een 
heus campingterrein. Op 
een coronaproof manier 
konden medewerkers 
en studenten elkaar ein-
delijk weer ontmoeten 
bij allerlei verschillende 
evenementen, zoals de 
diploma-uitreikingen van 
verschillende studies.

Scriptiewerkplaats  
Den Haag Zuidwest
Dit jaar is het eerste scrip-
tiewerkplaatstraject succes-
vol afgerond. De scriptie-
werkplaats is een initiatief 
van het Leiden-Delft-Eras-
mus Centre Governance 
of Migration and Diversity 
om studenten te verbinden 
met de stad. Zij hebben de 
handen ineen geslagen met 
de gemeente Den Haag. 
Studenten kunnen zich 
via de scriptiewerkplaats 
verdiepen in de maatschap-
pelijke uitdagingen van de 
regio Den Haag Zuidwest. 
Naast het schrijven van hun 
scriptie vertalen ze ook de 
academische theorie naar 
praktische beleidsadviezen. 
Deze adviezen presenteren 
ze aan het einde van het 
traject aan de gemeen-
te. Op de foto: Lilian van 
Leeuwen, zij schreef haar 
scriptie over de veiligheids-
beleving van bewoners in 
de Haagse wijk Moerwijk.
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RECHTSGELEERDHEID 

Internationaal en innovatief 
over volle breedte van het recht
De Faculteit Rechtsgeleerdheid streeft naar ex-
cellent, internationaal en innovatief onderzoek 
over de volle breedte van het recht. Jaarlijks 
kiezen ruim duizend studenten voor een studie 
Rechtsgeleerdheid, Notarieel recht, Fiscaal recht 
of Criminologie. Daarnaast studeren er elk jaar 
zo’n vijf- tot zeshonderd buitenlandse studen-
ten aan onze faculteit: van uitwisselingsstuden-
ten tot studenten die zijn geselecteerd voor een 
van onze advanced master-opleidingen.

De rechtenfaculteit is gevestigd in twee prach
tig gerenoveerde monumentale panden in 
het historische hart van Leiden. Daarnaast 

bieden wij onderwijs en onderzoek op de Campus 
Den Haag. In Den Haag is het Grotius Centre for In
ternational Legal Studies actief. Om de internationale 
samenwerking te vergemakkelijken heeft de faculteit 
meer dan tachtig uitwisselingsovereenkomsten.

ONDERZOEK 
Uit het onderzoek van de faculteit komen proef
schriften, boeken en andere wetenschappelijke  
publicaties voort. Met optredens in de media en 
populaire publicaties draagt de faculteit bij aan het 
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maatschappelijk debat. Momenteel lopen  
bij de Faculteit Rechtsgeleerdheid acht onder
zoeksprogramma’s:
• The Legitimacy and Effectiveness of Law & 

Governance in a World of multilevel juris
dictions 

• The Progression of EU law: Accommodating 
change and upholding values 

• Effective protection of fundamental rights in 
a pluralist world 

• Exploring the Frontiers of International Law 
• Criminal Justice: Legitimacy, Accountability, 

and Effectivity 
• Coherent privaatrecht 
• Hervorming van sociale regelgeving 
• Grenzen van fiscale soevereiniteit

Graduate School 
De Graduate School of Legal Studies is on
derdeel van het Meijers Research Institute 
en is onder andere verantwoordelijk voor de 
PhDopleiding. 

ONDERWIJS
De faculteit legt in haar onderwijs vanzelf
sprekend veel nadruk op de Nederlandse 
rechtsorde. Dat is immers het gebied waarop 
veel alumni werkzaam zijn – soms op beeld 
bepalende posities, zoals in de rechtspraak en 
de advocatuur, en bij de overheid. Om goed  
te kunnen inspelen op veranderingen in de 
arbeidsmarkt, blijft de faculteit haar onder
wijsaanbod aanpassen. In de afgelopen jaren
startte de nieuwe masteropleiding Law and
Society. Studenten uit de hele wereld met
verschillende achtergronden, zowel uit de
juridische hoek als ook sociale wetenschap
pen, volgen deze master. 

Naast de reguliere opleidingen biedt de facul
teit een scala aan postacademisch onderwijs 
voor advocaten en andere juridisch geschool
de of georiënteerde professionals, online 
cursussen en summer schools. De summer 
schools voor studenten en professionals orga
niseren we met onze internationale partners. 

FEITEN EN CIJFERS 2021

 6.295 studenten:  4.138 bachelorstudenten en  
2.157 masterstudenten

  581 medewerkers (wetenschappelijk personeel: 391 en  
ondersteunend personeel: 190)

 Instituten:
 • Instituut voor Fiscale en Economische vakken
 • Instituut voor Metajuridica
 • Instituut voor Privaatrecht
 • Instituut voor Publiekrecht
 • Instituut voor Strafrecht en Criminologie

 25 promoties

  Top30 in zowel QS World University Rankings als THE World  
University Rankings by Subject (beste faculteit NL) 

BACHELOROPLEIDINGEN 
• BSc Criminologie

• LL.B Fiscaal recht

• LL.B Notarieel recht

• LL.B Rechtsgeleerdheid

MASTEROPLEIDINGEN 
• MSc Criminaliteit en rechtshandhaving

• MSc Forensische criminologie

• MSc Law & Society

• LL.M. Fiscaal recht

• LL.M. Jeugdrecht

• LL.M. Notarieel recht

• LL.M. Rechtsgeleerdheid

• LL.M. Advanced Studies in Air and Space Law

• LL.M. Advanced Studies in European and International Business Law

• LL.M. Advanced Studies in European and International Human Rights Law

• LL.M. Advanced Studies in International Children’s Rights

• LL.M. Advanced Studies in International Civil and Commercial Law

• LL.M. Advanced Studies in International Dispute Settlement and  

Arbitration

• LL.M. Advanced Studies in Law & Digital Technologies

• LL.M. Advanced Studies in Law & Finance

• LL.M. Advanced Studies in Public International Law
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Robotwet
Elk jaar organiseert de 
Universiteit Leiden Pre-Uni-
versity Classes voor VWO 
leerlingen. In de Robotklas 
kregen de leerlingen uitleg 
over de wettelijke en regel-
gevende gevolgen van het 
gebruik en de ontwikkeling 
van robots in de maat-
schappij. Tijdens deze colle-
ges maakten de scholieren 
kennis met het huidige 
robotica- en AI-landschap, 
het juridische kader en de 
belangrijkste regelgeving 
met betrekking tot deze 
nieuwe technologieën in de 
EU en daarbuiten. Op deze 
manier draagt de faculteit 
bij aan een bewustwording 
bij de jonge generatie over 
de kansen en gevolgen 
op lange termijn van het 
toenemende gebruik van 
robots in de samenleving. 

Viditoekenning voor het 
EUgrondrecht ‘De vrijheid 
van kunsten en weten
schappen’
Universiteiten opereren 
steeds vaker als onderne-
mingen die concurreren op 
de markt, worden bestuurd 
als bedrijven en worden 
verondersteld politiek-eco-
nomische belangen te 
dienen. De coronacrisis kan 
dit versterken. In dit pro-
ject gaat Vasiliki Kosta de 
inhoud van het EU-grond-
recht ‘de vrijheid van kun-
sten en wetenschappen’ 
nader bepalen, om de 
rechtmatigheid van deze 
ontwikkeling te testen. 
Met deze beurs kan zij de 
komende vijf jaar een eigen, 
vernieuwende onderzoeks-
lijn opzetten.
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Hoe combineer je een loop
baan als scheidsrechter met 
een studie?
Talentvolle studenten krij-
gen aan de rechtenfaculteit 
ruimte om hun activiteiten te 
combineren. Zo is Luca Canti-
neau (27) student Notarieel 
Recht aan de Universiteit 
Leiden en daarnaast scheids-
rechter in het betaald voet-
bal. Door de begeleiding van 
de universiteit, en dan met 
name de studieadviseurs, is 
het mogelijk om studie en 
sport goed naast elkaar te 
combineren. Van groot be-
lang is een goede planning 
en elkaar op de hoogte hou-
den, zeker als je veel in het 
buitenland bent. 

Gemeente Leiden en de universiteit werken samen aan Rechtswinkel
In juli 2021 is de gemeente Leiden gestart met het Huurteam. Het Huurteam werkt samen met de Leidse Rechtswinkel, dat bemenst 
wordt door Leidse rechtenstudenten. Wanneer huurders problemen hebben met hun verhuurder of bemiddelingsbureau bekijkt het Huur-
team of het huurcontract in orde is, of de huur niet te hoog is en of er sprake is van achterstallig onderhoud. Er zijn voor de huurders geen 
kosten verbonden aan deze hulp. Huurrechtdocenten van de faculteit verzorgen jaarlijks een training voor hen, nemen kennisclips op en 
begeleiden hen bij het opstellen van een laagdrempelig naslagwerk met veelvoorkomende vragen over huurrecht. Ook sparren de docen-
ten geregeld met de studenten over problemen waar ze in de praktijk tegenaan lopen.
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SOCIALE WETENSCHAPPEN 

Inzicht in maatschappelijke 
veranderingen
In de Leidse Faculteit der Sociale Wetenschappen werken antropologen,  
pedagogen, politicologen, psychologen en wetenschapsonderzoekers aan het 
vergroten van ons inzicht in actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Om dat 
te kunnen onderzoeken ontwikkelen zij ook nieuwe onderzoeksmethoden.  
Met vernieuwende en beproefde onderwijsvormen brengen zij studenten  
fundamentele sociaal wetenschappelijke kennis, vaardigheden en attitude bij. 

48  CORPORATE MAGAZINE VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN 2022

FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN



INZICHT IN MAATSCHAPPELIJKE  
VRAAGSTUKKEN
Antropologen in opleiding leren veldwerk inzetten als  
onderzoeksmethode en rapporteren naast inzicht in de 
oorzaken van sociale ongelijkheid en conflicten, ook  
oplossingen die de gemeente kan implementeren. Door
gaans leidt veldwerk tot grote hoeveelheden tekst die 
geanalyseerd moet worden door de onderzoeker. Om als 
onderzoeker sneller zicht te krijgen op tekstverbanden, 
heeft een socioloog Textnets geprogrammeerd, waarmee 
die tekstverbanden gevisualiseerd worden.

Vanuit een breed sociaal maatschappelijk perspectief van 
gezondheid en ziekte onderzoeken pedagogen en psy
chologen hoe mensen met bijvoorbeeld angst, autisme 
of chronische ziektes omgaan met deze uitdagingen. Met 
die inzichten komen oplossingen voor betrokkenen zelf 
en hun omgeving binnen handbereik. Daarnaast biedt 
interdisciplinair onderzoek naar het versterken van weer
baarheid en de kracht van positieve emoties voor velen een 
veelbelovend perspectief.

Met hun onderzoek naar gedrag van populistische partijen 
in zowel binnen als buitenland leggen politicologen de 
verschillen met traditionele partijen bloot. Populisten zet
ten parlementaire instrumenten vooral in om te reageren, 
niet om beleid te beïnvloeden. 

WERKEN IN TEAMS MAAKT HET VERSCHIL
De grote maatschappelijke vraagstukken van deze tijd la
ten zich niet oplossen met kennis en kunde vanuit een en
kele discipline of diepgaand begrip van een enkele factor, 
omdat meerdere factoren ingewikkeld samenhangen. De 
Faculteit der Sociale Wetenschappen levert een bijdrage 
aan zowel inzicht in individuele factoren als de samenhang 
tussen factoren, om zo bij te dragen aan oplossingen. Hoe 
dat op verantwoorde wijze kan en hoe samenwerken in 

FEITEN EN CIJFERS 2021

 6.670 studenten:  4.498 bachelorstudenten en  
2.172 masterstudenten 

  820 medewerkers (wetenschappelijk personeel:  
594 en ondersteunend personeel: 226)

 Instituten:
 •  Centrum voor Wetenschap en Technologie Studies
 •  Instituut Culturele Antropologie en Ontwikkelings-

sociologie
 •  Instituut Pedagogische Wetenschappen
 •  Instituut Politieke Wetenschap
 •  Instituut Psychologie

 28 promoties

 Stevinpremie voor Judi Mesman

teams dat bevordert, is onderwerp van studie van het Cen
trum voor Wetenschaps en Technologiestudies (CWTS).

De wisselwerking tussen studeren, leren onderzoeken, 
diepgaand onderzoeken en toetsen in de praktijk is wat 
studenten en medewerkers in deze faculteit stimuleert en 
steeds weer inspireert om nieuwe wegen in de slaan.

BACHELOROPLEIDINGEN 
• BSc & BEd Academische Pabo 
• BSc Cultural Anthropology and Development Sociology
• BSc Pedagogische wetenschappen
• BSc Politicologie
• BSc Psychologie

MASTEROPLEIDINGEN 
• MSc Cultural Anthropology and Development Sociology
• MSc Developmental Psychopathology in Education and 

Child Studies (research)
• MSc Education and Child Studies
• MSc Political Science
• MSc Psychology
• MSc Psychology (research)
• MSc Educatieve Master Primair Onderwijs (joint degree)
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Een nuchtere kijk op psychedelica
Psychedelische drugs zoals paddo’s en LSD worden door de 
één omarmd, en door de ander gezien als levensgevaarlijk. 
Cognitief psycholoog Michiel van Elk dook in de wereld van 
de psychedelica en schreef er een opvallend nuchter boek 
over: ‘Zonder ervaring uit eerste hand vond ik mijn verhaal niet 
compleet’.

Gratama Wetenschapsprijs
Pedagoog Sabine van der Asdonk heeft de Gratama Wetenschapsprijs 2021 ontvangen voor haar onderzoek naar interventiemethoden 
voor gezinnen met een zeer hoog risico op kindermishandeling. Met de prijs gaat Sabine een nieuw onderzoek opzetten in samenwer-
king met Britse collega’s van de University College London en het Anna Freud Centre, de grootste jeugdzorginstelling in het Verenigd 
Koninkrijk.
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Virtuele tentoonstelling  
Gold Matters
Gold Matters is een virtuele 
tentoonstelling opgezet 
door kunstenaars, leden van 
mijnbouwgemeenschappen 
en onderzoekers van het 
Gold Matters project die de 
transformatie naar duurza-
me kleinschalige mijnbouw 
verkennen. Met antropoloog 
Sabine Luning als hoofd-
curator neemt de expositie 
via zes virtuele kamers het 
publiek mee in de wereld van 
goudwinning, waarin naast 
foto’s, video’s en kunstwer-
ken uit Oeganda, het Ama-
zonegebied en West-Afrika, 
ook de visuele resultaten van 
veldwerkonderzoek worden 
getoond. 

De politieke filosofie  
van zekerheid
Promovenda Josette Daemen 
doet onderzoek naar de poli-
tieke filosofie van zekerheid: 
‘Onzekerheid hoort bij de-
mocratie’. Een deel van haar 
onderzoek gaat over funda-
mentele waarden tijdens de 
coronapandemie. Zij licht in 
Het Filosofisch Kwintet en 
in diverse andere media toe 
welke overwegingen ertoe 
doen bij politieke besluit-
vorming en communicatie 
daarover. De staat heeft een 
rol in het scheppen van ze-
kerheid die jou als burger vrij 
maakt. Maar tegelijkertijd kan 
de staat in het proberen om 
zekerheid te scheppen, zelf 
onzekerheid creëren.FO
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WISKUNDE EN NATUURWETENSCHAPPEN 

Door nieuwsgierigheid  
gedreven en grensverleggend
Bij de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen 
werken mede werkers en studenten samen in een 
dynamische, inter nationale omgeving waar persoon-
lijke en academische ontwikkeling hoog in het vaandel 
staan. Onze mensen worden gedreven door nieuws-
gierigheid, om zo fundamentele kennis te vergroten 
en over grenzen heen te kijken. Voor de wetenschap, 
én om een bijdrage te leveren aan het oplossen van de 
grote maatschappelijke vraagstukken van morgen. 

We zijn gesitueerd in het 
hart van het Leiden Bio 
Science Park, een van  

Europa’s grootste science parken, waar 
universiteit en bedrijfsleven elkaar 
ontmoeten. De faculteit werkt nauw 
samen met onder meer het Leids Uni
versitair Medisch Centrum (LUMC), 
de Technische Universiteit Delft (TU 
Delft) en partners uit de industrie,  
het bedrijfsleven en de overheid.

ONDERZOEK 
Onze onderzoekers werken vanuit 
verschillende vakgebieden samen om 
oplossingen te bedenken voor maat
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schappelijke problemen. Het on
derzoek is georganiseerd in twee 
profileringsgebieden:

Fundamentals of Science
Astronomen, wiskundigen, che
mici, biologen en natuurkundigen 
doen onderzoek naar de jongste 
planeten en de oudste sterren
stelsels, de grootste getallen en 
de kleinste deeltjes. Dit doen zij 
vanuit hun fascinatie voor het on
bekende. Tegelijk legt hun funda
mentele en soms zeer technische 
werk de basis voor onderzoek naar 
complexe macrosystemen, zoals 
datasets, of biologische invalshoe
ken. Voorbeelden van onderzoek  
op dit gebied zijn:
• Data Science
• De Quantumcomputer
• De zoektocht door het heelal
• Duurzame energie
• Kunstmatige intelligentie

Life Sciences
Recente ontwikkelingen in de le
venswetenschappen hebben span
nende mogelijkheden gecreëerd 
voor fundamenteel onderzoek en 
toepassingen voor mens en natuur. 
Met kennis over het genoom en 
slimme AI kunnen we belangrijke 
biologische processen steeds beter 
controleren en nieuwe medicijnen 
ontwikkelen. Van wereldschaal tot 
het niveau van moleculen, onder
zoeken onze wetenschappers hoe 
de wereld leefbaar blijft voor ons
zelf en al het leven om ons heen. 
Voorbeelden van dit onderzoek 
zijn:
• Efficiënte medicijnontwikkeling
• De aarde leefbaar houden

Graduate School
De Graduate School of Science 
biedt acht PhDprogramma’s aan 
op het terrein van de wiskunde en  
de natuurwetenschappen. 

ONDERWIJS
Het onderwijs omvat de disci
plines wiskunde, informatica,  
sterrenkunde, natuurkunde,  
scheikunde, biofarmaceutische 
wetenschappen, biologie en  
milieuwetenschappen.
In de bacheloropleidingen leggen 
de studenten een stevige discipli
naire basis. In de overgang naar de 
masterfase leren ze enerzijds zich 
te specialiseren en anderzijds goed 
samen te werken met studenten 
van andere disciplines. Op die ma
nier sluit het onderwijs nauw aan 
op het multidisciplinair onderzoek 
van de faculteit. 
In de onderzoeksperiodes hebben 
studenten veel éénopéén contact 
met onderzoekers. Ze worden 
begeleid in een mentor en tutor
systeem. Mentoren zijn oudere
jaars studenten die de eerstejaars 
studenten wegwijs maken. Tutoren 
zijn docenten die studenten hel
pen met wetenschappelijke vragen 
of bij het oplossen van problemen 
zoals een studieachterstand.

BIJZONDERE MEETHAL 
Een van de meest trillingsvrije 
plekken ter wereld is de meethal 
in het Gorlaeus Gebouw op de 
Science Campus. De meethal heeft 
zestien trillingsvrije meeteilanden. 
Elk eiland is afzonderlijk geplaatst 
op veren die elke trilling bijna 
volledig absorberen. Hierbij helpt 
een aparte fundering waarop een 
betonnen ‘eiland’ van dertig ton 
is opgehangen met behulp van 
springveren. Hierop staat een met 
lood gevulde tafel op een tweede 
set veren. Op zo’n eiland doen 
onze wetenschappers proeven die 
geen enkele verstoring dulden, 
bijvoorbeeld waarnemingen op 
atoomniveau met ultra gevoelige 
microscopen.

FEITEN EN CIJFERS 2021
  5.899 studenten: 3.413 bachelor-

studenten en 2.486 masterstudenten 

  1.517 medewerkers (wetenschappelijk 
personeel: 1.082 en ondersteunend  
personeel: 435)

 Instituten:
 •  Centrum voor Milieuwetenschappen 

Leiden
 •  Instituut Biologie Leiden
 •  Leiden Academic Centre for Drug  

Research
 •  Leiden Institute of Advanced  

Computer Science
 •  Leids Instituut voor Chemisch  

Onderzoek
 •  Leids Instituut voor Onderzoek  

in de Natuurkunde
 •  Mathematisch Instituut
 •  Sterrewacht Leiden

 136 promoties

  Spinozapremie voor Marc Koper

BACHELOROPLEIDINGEN 
• BSc Bio-Farmaceutische Wetenschappen
• BSc Biologie
• BSc Informatica
• BSc Life Science and Technology
• BSc Molecular Science and Technology
• BSc Natuurkunde
• BSc Sterrenkunde
• BSc Wiskunde

MASTEROPLEIDINGEN 
• MSc Astronomy
• MSc Biology
• MSc Bio-Pharmaceutical Sciences
• MSc Chemistry
• MSc Computer Science
• MSc Farmacie
• MSc Governance of Sustainability
• MSc ICT in Business and the Public Sector
• MSc Industrial Ecology
• MSc Life Science and Technology
• MSc Mathematics
• MSc Media Technology
• MSc Physics
• MSc Statistical Science for the Life  

and Behavioural Sciences
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Atomisch nauwkeurige  
metingen rond exoplaneet
Atomisch kleine details meten 
rond planeten in andere zon-
nestelsels: Leidse astronomen 
leiden een internationaal team 
dat als eerste ter wereld iso-
topen wist te detecteren in de 
atmosfeer van een exoplaneet. 
In Nature schrijven zij dat de 
koolstofatomen rondom de 
gasreus TYC 8998-760-1-b 
verschillende atoomgewichten 
hebben. In de toekomst kun-
nen isotopen ons helpen nog 
beter te begrijpen hoe planeten 
ontstaan.

Zomerkamp achter een laptop
In de zomer van 2021 kwamen 
achttien kinderen van tien tot 
twaalf jaar oud naar de Scien-
ce-campus om programmeer-
taal Hedy te leren. De Leidse 
computerwetenschapper 
Felienne Hermans ontwikkelde 
deze taal speciaal voor kin-
deren. De jonge deelnemers 
vulden het Snelliusgebouw met 
enthousiasme en eindeloze 
ideeën. Zo maakten ze hun 
eigen digitale spookhuis, een 
programma om de uitslag van 
het WK voetbal 2022 te voor-
spellen en via hun Hedy-con-
sole konden ze zelfs frietjes 
bestellen.
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Spugende cobra leidt tot publicatie
Tijdens een jungletocht spuugt een Thaise cobra in het 
oog van reptielenfanaat Jory van Thiel. Enkele jaren later 
is hij samen met mede-biologiestudent Roel Wouters 
co-auteur van een heuse Science-publicatie over de 
evolutie van het gif van spugende cobra’s. Samen met 
professor Michael Richardson ontdekten de bachelor-
studenten dat gif spugen bij deze cobra’s is ontstaan als 
verdedigingsmechanisme tegen de eerste mensen.

IJskoude bijdrage aan coronavaccin
Voor de ontwikkeling van hun coronavaccin riep Janssen Pharmaceutica de hulp in van de elektronenmicroscopen van NeCEN.  
Deze Leidse faciliteit maakt foto’s op duizelingwekkend lage temperaturen van minus 196 graden Celsius. Janssen moest kiezen  
welk spike-eiwit het meest geschikt was voor het vaccin. ‘Met onze apparatuur en kunde hebben we hen geholpen het juiste eiwit  
te vinden,’ aldus Ludovic Renault, hoofd van NeCEN.
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Meer informatie: www.universiteitleiden.nl
Aanmelden voor de nieuwsbrief: 
www.universiteitleiden.nl/nieuwsbrief

   Twitter.com/UniLeiden
   Facebook.com/UniversiteitLeiden
   Youtube.com/UniversiteitLeiden
   Instagram.com/universiteitleiden

http://www.universiteitleiden.nl
http://www.universiteitleiden.nl/nieuwsbrief
https://twitter.com/UniLeiden
https://www.facebook.com/UniversiteitLeiden
https://www.youtube.com/UniversiteitLeiden
https://www.instagram.com/universiteitleiden/

