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INTERNATIONALE ONDERZOEKSUNIVERSITEIT 
Innovatief, intercultureel, internationaal. De Universiteit Leiden speelt een leidende 

rol in het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Sinds 1575 levert zij een pro-

minente bijdrage aan een veilige, gezonde, duurzame, welvarende en rechtvaardige 

wereld. De Universiteit Leiden streeft naar excellentie in een open, kleinschalige  

en persoonlijke academische gemeenschap. Vrijheid van geest en ongebonden 

ontwikkeling van onderzoek staan voorop. Academici laten zich leiden door de 

hoogste ambities van kwaliteit en integriteit. Ons innovatieve onderwijs is verweven 

met hoogwaardig onderzoek. Wij richten ons op gemotiveerde en getalenteerde 

studenten, excellentieprogramma’s en studiesucces. Op onze universiteit is iedereen 

welkom die het beste uit zichzelf en de ander wil halen.

Onze visie WAT WIJ UITDRAGEN:
•  VRIJHEID VAN GEEST, DENKEN EN MENINGSUITING
•  ONGEBONDEN ONTWIKKELING VAN DE WETENSCHAP
•  VERANTWOORDELIJKHEID JEGENS DE SAMENLEVING
• INTEGRITEIT IN WERK EN GEDRAG
•  DIVERSITEIT EN INCLUSIVITEIT: IEDEREEN IS WELKOM
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UITDAGEND EN PERSOONLIJK 
Onze alfa-, gamma-, bèta- en geneeskunde- 

opleidingen in Leiden en Den Haag trekken 

studenten uit binnen- en buitenland. Klein-

schaligheid, contact met diverse culturen en 

vernieuwende leermethodes kenmerken ons 

onderwijs. Persoonlijke begeleiding en bindend 

studieadvies in de eerste twee studiejaren dra-

gen bij aan het studiesucces. In ons onderwijs 

maken wij ruimte voor talent. De Honours 

Academy biedt talentvolle, gemotiveerde en 

ambitieuze scholieren en studenten een extra- 

curriculair programma:

• Pre-University College voor vwo-scholieren
• Honours College voor bachelorstudenten
•  Leiden Leadership Programme voor  

masterstudenten

BACHELOROPLEIDINGEN 44 

MASTEROPLEIDINGEN 78

Ons onderwijs
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Ons onderzoek
BAANBREKEND ONDERZOEK
Bevlogen en resoluut zoeken onze onderzoekers 

naar nieuwe kennis binnen een breed scala aan 

wetenschapsgebieden. In nauw contact met de 

samenleving laten zij zich inspireren door weten-

schappelijke en maatschappelijke uitdagingen 

en vertalen deze naar fundamentele onderzoeks-

vragen. Hun werk maakt het onbekende bekend, 

is grensverleggend en draagt bij aan innovatie. 

Zo heeft ons onderzoek – vroeger of later – altijd 

impact.
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Onze wetenschappers

PROMOTIES PER JAAR: 400

INDIVIDUELE NWO- 
SUBSIDIES PER JAAR: 30-40

INDIVIDUELE EUROPESE  
SUBSIDIES PER JAAR: 5-10

EXCELLEREN
Wetenschappers krijgen bij ons de ruimte 

en de middelen om te excelleren. De 

Universiteit Leiden heeft hierdoor een 

uitstekende positie in internationale 

rankings. Zij scoort goed bij het  

verwerven van persoonsgebonden 

wetenschappelijke subsidies en prijzen. 

Onderzoekers van de Universiteit Leiden 

hebben de meeste (19) Spinozapremies 

ontvangen. Samenwerking met (inter-)

nationale partners is van essentieel 

belang voor wetenschapsontwikkeling. 

Onze wetenschappers zijn een betrouw-

baar baken in het maatschappelijke en 

politieke debat.
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Onze studenten

STUDENTEN  25.800
VAN WIE: 

 BACHELORS 16.400 

MASTERS 9.400
INTERNATIONALE STUDENTEN 3.100
NATIONALITEITEN 105

ACTIEF EN BETROKKEN
Wij zijn een internationale onderzoeksuniversiteit en onze studenten zijn 

afkomstig uit meer dan honderd landen. Steeds meer bacheloropleidingen en 

vrijwel alle masteropleidingen zijn Engelstalig. Veel studenten gaan naar het 

buitenland voor studie of stage. Studenten kunnen kennismaken met univer-

siteit en stad tijdens de EL CID-week, de introductieweek voor eerstejaars. 

Daarnaast dragen 23 studentenverenigingen en 58 studieverenigingen bij aan 

ontspanning, sport en verdieping naast de studie. De steden Leiden en Den Haag 

liggen centraal in de Randstad en bij het strand. Zij bieden volop mogelijkheden 

voor sport, cultuur en ontspanning.
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Onze historie

EEN BOLWERK VAN VRIJHEID
De Universiteit Leiden is de eerste 

universiteit van Nederland. Willem van 

Oranje schonk in 1575 aan Leiden de 

Academia Lugduno Batava vanwege, zo 

wordt aangenomen, het moedige verzet 

van de stad tijdens het beleg van Spanje. 

Ons motto is praesidium libertatis – 

bolwerk van vrijheid. Zo bevochten 

hoogleraren Cleveringa, Barge en 

Van Holk de vrijheid toen zij het in 

protestredes opnamen voor hun met 

ontslag bedreigde Joodse collega’s. Nog 

elk jaar rond 26 november herdenkt de 

Universiteit Leiden het moedige verzet 

met de Cleveringa-oratie en -lezingen 

in binnen- en buitenland. Vrijheid is 

ook vandaag de dag hetgene dat ons 

verbindt.

OPGERICHT IN 1575
MOTTO
Praesidium libertatis -  
bolwerk van vrijheid

Prinses Beatrix kreeg in 2005 een eredoctoraat 
voor de wijze waarop ze het belang van vrijheid 
aan de orde stelde. 



BESTUREN IN GEZAMENLIJKHEID
Het College van Bestuur bestuurt en beheert de universiteit.

Leden worden benoemd door de Raad van Toezicht.

• Prof.mr. Carel Stolker, rector magnificus en voorzitter
• Prof.dr. Simone Buitendijk, vice-rector magnificus
• Drs. Willem te Beest, vice-voorzitter

Het College van Bestuur voert intensief overleg met  

de decanen die de zeven faculteiten besturen:

• Archeologie
• Geesteswetenschappen
• Geneeskunde/LUMC 
• Governance and Global Affairs
• Rechtsgeleerdheid
• Sociale Wetenschappen
• Wiskunde en Natuurwetenschappen

Ons onderzoek is ondergebracht in 30 onderzoeksinstituten.

Elk instituut wordt geleid door een wetenschappelijk directeur.
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Onze organisatie

 VESTIGINGSPLAATSEN 2
 LEDEN COLLEGE VAN BESTUUR 3
 FACULTEITEN 7
 ONDERZOEKSINSTITUTEN 30
 MEDEWERKERS 5.500 

 OMZET  558  
MILJOEN 



Onze alumni
AMBASSADEURS IN VERBONDENHEID
Alumni zijn onze belangrijkste ambassadeurs in 

de maatschappij. Wij streven naar het behouden 

en versterken van hun band met ons en bouwen 

aan een geïnformeerd en betrokken netwerk van 

alumni. Hiertoe geeft de universiteit onder andere 

het alumnimagazine Leidraad uit en een digitale 

nieuwsbrief. Ook organiseren we evenementen  

en zetten we sociale media in om alumni te  

informeren en te faciliteren in hun carrière en  

persoonlijke ontwikkeling.
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96.000 ALUMNI VAN WIE  

5.000 IN BUITENLAND

AFGESTUDEERDEN PER JAAR 
3.500 MASTERS
3.400 BACHELORS

De eerste lichting 
afgestudeerden 
van International 
Studies vieren 
hun diploma- 
uitreiking.



Onze samenwerking
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BUNDELING VAN KRACHTEN
Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) is een modern  

universitair medisch centrum voor onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg 

met een hoog kwaliteitsprofiel en een sterke wetenschappelijke oriëntatie.  

De universiteit werkt samen met het Bio Science Park, met 170 gespecia-

liseerde bedrijven het grootste lifescience-kenniscluster in Nederland. Met 

de TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam bundelen we krachten 

in multidisciplinaire onderzoekscentra en in gezamenlijke opleidingen. 

In LeidenGlobal komt onze kennis van talen en culturen samen met die 

van musea en andere instellingen. We zijn een van de partners in Medical 

Delta, het Zuid-Hollandse samenwerkingsverband van kennisinstellingen, 

bedrijfsleven en overheid voor life sciences en medische technologie. Met 

21 Europese onderzoeksuniversiteiten zijn we lid van de LERU. Er zijn nog 

veel meer samenwerkingsverbanden in binnen- en buitenland.

• LEIDS UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM 

• LEIDEN BIO SCIENCE PARK

• LEIDEN GLOBAL

•  TU DELFT EN ERASMUS UNIVERSITEIT 
ROTTERDAM

• MEDICAL DELTA

•  LEAGUE OF EUROPEAN RESEARCH  
UNIVERSITIES (LERU)

• LEIDS UNIVERSITEITSFONDS (LUF)

• LEIDSE MUSEA



INVLOED OP DE SAMENLEVING
Al ons onderzoek heeft – eerder of later – invloed op de 

samenleving. Elke euro die wordt geïnvesteerd, levert het 

viervoudige op, zo blijkt uit onderzoek naar de impact van 

de Universiteit Leiden en het LUMC. Leiden is de beste brede 

universiteit in de valorisatielijst*: ze verspreidt kennis, neemt 

deel aan het debat, werkt samen als dienstverlener met  

publieke sector en bedrijfsleven en jaagt innovatie aan.

De regio Leiden heeft het beste economische vestigings-

klimaat in Nederland. Daarnaast treden onze onderzoekers 

regelmatig op als expert in de media om uitleg te geven bij 

actuele, maatschappelijke ontwikkelingen.

*Van Elsevier en Science Works, 2015.

 

   

40.000 BANEN

3 MILJARD EURO  
BRUTO TOEGEVOEGDE WAARDE

Directe en afgeleide bijdrage Universiteit  
Leiden en LUMC aan de economie:
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Onze impact

Studentondernemers  
maakten een micro-3D- 
beeldje ter grootte van 
een zoutkorrel. Deze 
techniek biedt talloze 
medische toepassingen.



Onze strategie
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EXCELLEREN IN VRIJHEID
De Universiteit Leiden is een internationaal georiënteerde onderzoeks-

universiteit. Nieuwsgierigheid vormt de basis van ons onderzoek dat 

voldoet aan de hoogste internationale standaarden. Wij stimuleren 

onze studenten uit diverse culturen hun talenten te ontplooien en 

succesvol af te studeren. Wij staan in de voorhoede met onderwijs-

innovatie en online hoger onderwijs en stimuleren kennisdeling en 

academisch ondernemerschap. Studenten en wetenschappers studeren 

en werken in een internationale omgeving. Ons onderwijs en onder-

zoek in Den Haag draagt bij aan het oplossen van grootstedelijke 

problemen en vraagstukken van Den Haag als stad van vrede, veiligheid 

en internationaal recht.

Strategie 2015-2020
• EEN OMGEVING VOOR EXCELLENT ONDERZOEK

• ACTIVEREN VAN TALENT 

• INNOVATIE IN TEACHING EN LEARNING

• VERSTERKEN VAN IMPACT EN INNOVATIE

•  ONDERZOEK EN ONDERWIJS IN INTERNATIONALE 

OMGEVING

• UITBREIDING VAN ONZE CAMPUS IN DEN HAAG



Meer informatie: www.universiteitleiden.nl
Aanmelden voor de nieuwsbrief: www.universiteitleiden.nl/nieuwsbrief

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

Productie:
Directie Strategische Communicatie en Marketing, Universiteit Leiden

Februari 2016


