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Vernieuwing

Kerncijfers 2013

Als jonge faculteit zijn we voortdurend in beweging  

en bezig met het ontwikkelen van nieuwe initiatieven 

op het terrein van onderwijs en onderzoek. Initiatieven 

die aansluiten bij de agenda van de stad Den Haag en 

zich richten op nationale en inter nationale dimensies 

van politiek, bestuur en recht.

Zo is in 2013 door het Centre for Terrorism and 

Counterterrorism(CTC) met behulp van het Center 

for Innovation een Massive Open Online Course 

(MOOC) opgezet. Aan deze MOOC over terrorisme‑ 

bestrijding namen ruim veertigduizend studenten  

uit meer dan honderdvijftig landen deel! 

Wetenschappers van Bestuurskunde participeren  

in de The Hague Governance Quarterly, een nieuw  

online platform dat inzichten biedt in de hedendaagse 

praktijk van publiek, beleid en bestuur en de dialoog 

zoekt met professionals uit de sector. 

Het eerste cohort bachelorstudenten van Bestuurs‑

kunde is dit jaar in Den Haag gestart, waarmee de 

volgende fase is ingegaan naar de volledige overgang 

van al het bestuurskundig onderwijs van Leiden  

naar Den Haag.

Met een grootse opening is door het Leiden University 

College The Hague (LUCTH) een nieuwe permanente 

locatie aan het Anna van Buerenplein naast het 

Centraal Station in Den Haag in gebruik genomen.  

In dit gebouw kunnen de studenten van het LUCTH 

zowel studeren als wonen. De eerste lichting  

LUCTH studenten is in juni 2013 afgestudeerd.

Op initiatief van de gemeente Den Haag is in 2013  

de Cyber Security Academy The Hague opgezet. 

Hierbij delen wetenschappers hun kennis met experts 

uit de publieke en private sector en vertalen deze  

in uiteenlopende onderwijsprogramma’s. In 2014  

start in dat kader bij de Campus de executive  

masteropleiding Cyber Security.

Deze vernieuwingen zorgen voor groei. Tegelijkertijd 

leidt groei weer tot meer vernieuwingen. We kijken nu 

al uit naar ons nieuwe pand aan de Turfmarkt in het 

Wijnhavenkwartier dat in 

september 2016 in gebruik 

zal worden genomen.

Prof. dr. Jouke de Vries

Decaan
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Edwin Bakker, hoogleraar en directeur van  

het Centre for Terrorism and Counterterrorism

Het afgelopen jaar heb ik als hoogleraar  
en directeur van het Centre for Terrorism 
and Counterterrorism nieuwe projecten  
op kunnen pakken met collega’s binnen  
de faculteit, binnen de Universiteit Leiden  
en met externe partners, waaronder de  
Technische Universiteit Delft. Met laatst‑
genoemde hebben we veel studenten weten 
aan te trekken voor de Leids‑Delftse minor 
Safety, Security and Justice. Daarnaast is  
er met Delft en de Erasmus Universiteit  
een Centre for Safety & Security opgericht, 
waarin multi disciplinair onderzoek wordt 
gedaan naar kritische infrastructuur. Op dit 
onderwerp hebben we met deels dezelfde 
partijen de Cyber Security Academy opgezet 

Sinds februari 2012 ben ik 
werkzaam bij het Instituut 
Bestuurskunde en ik heb  
me geen moment verveeld.  
In februari 2012 werd  
Bestuurskunde naar Campus 
Den Haag overgeheveld en  
in augustus vond de fysieke 
verhuizing van Bestuurskunde 
naar Den Haag plaats. 
Ik ben begonnen met algemene 
taken op het gebied van onder‑
wijsadministratie, maar daar 
kwamen al snel specifieke taken 
bij die in de afgelopen 2 jaar 

ook nog al eens wisselden.  
Zo was ik ambtelijk secretaris 
van de toelatingscommissie en 
de examen commissie, en nu is 
mijn functie roostermaker. 
Aangezien de toestroom van  
de studenten sinds 2012 enorm 
is gestegen, is het maken van 
het rooster voor komend 
studiejaar op dit moment  
een spannende puzzel. Als 
roostermaker kijk ik dan ook  
al vol verwachting uit naar  
het nieuwe pand aan de  
Wijnhaven!

Melora van Eijk, medewerker Onderwijs Service Centrum, Instituut Bestuurskunde



Zoals wij in de Filipijnen 
zeggen: zij die niet kunnen 
terugkijken naar waar ze 
vandaan komen, zullen hun 
bestemming nooit bereiken. 
Dit gezegde leert ons waardering 
te hebben voor iedereen die,  
en alles dat ons geholpen heeft 
tijdens onze reis. Als vrouw met 
transgender‑ervaring ben ik 
dankbaar dat Leiden University 
College (LUC) me het gevoel 
gegeven heeft gewaardeerd te 
worden voor wie ik ben. LUC 
heeft me zelfs genomineerd voor 
de 2013 ECHO Awards, die  
jaarlijks worden toegekend aan 

getalenteerde en veelbelovende 
migrantstudenten in Nederland. 
Met succes: ik kreeg de Award. 
Als student ben ik er dankbaar 
voor dat LUC mijn vermogen 
om kritisch te denken en 
welwillend te luisteren heeft 
aangescherpt. En als mens  
ben ik dankbaar dat LUC de 
vruchtbare grond was voor het 
zaad van grootheid, dat in ieder 
van ons geplant is. Van de 
muren die vol hangen met 
Nobelprijswinnaars tot onze 
docenten die niet minder dan 
excellentie verlangen, alles in 
het LUC zorgt ervoor dat we 

niet vergeten dat we hier zijn 
om te gedijen, te groeien en te 
bloeien! Dankjewel, LUC!
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Financiën
Baten x j 1000,‑ per geldstroom 

   1e geldstroom

   2e geldstroom onderzoek

   3e geldstroom onderzoek

   EU subsidies

   Postacademisch onderwijs

Compleet overzicht van de kerncijfers 2013: media.leidenuniv.nl/legacy/cijfers‑cdh2013.pdf

Sass Rogando Sasot, derdejaars student, Leiden University College The Hague,  

Winnaar 2013 ECHO Award

die in september 2014 start met een 
executive master voor professionals. 
Op mijn eigen expertise gebied  
– terrorisme en contra terrorisme – 
heb ik het afgelopen jaar samen met 
het Centre for Innovation een  
zogeheten Massive Open Online 
Course (MOOC) gemaakt – een 
voor iedereen gratis toegankelijke 
cursus via het internet. Met al  
deze initiatieven hebben we de 
Universiteit Leiden en de faculteit 
Campus Den Haag goed op de 
kaart kunnen zetten als een plek 
voor innovatief onderzoek en 
onderwijs, waar men open  
staat voor nieuwe ideeën en  
samen werking met de meest  
uiteenlopende partijen. 




