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Door Danny Verbaan

Het aantal studenten groeit, er zijn 
volop plannen voor nieuwe opleidin-
gen en over anderhalf jaar wordt in 
de binnenstad het nieuwe hoofd-
kwartier betrokken. Het gaat goed 
met de Campus Den Haag van de 
Universiteit Leiden. “Heel erg goed 
zelfs”, zegt hoofd van de afdeling 
Communicatie en Marketing Frede-
riek Lommen er spontaan achteraan. 
“En dat is geen reclamepraatje”, 
voegt ze er volledigheidshalve aan 
toe.

De Campus Den Haag is één van de 
zeven faculteiten van de universi-
teit. Deze telt twintigduizend stu-
denten. Van hen krijgen er inmiddels 
drieduizend les in Den Haag. Poli-
tiek, bestuur en recht vormen de 
hoofdthema’s van de vakken die in 
deze stad worden gegeven. De drie 
belangrijkste opleidingen zijn Be-
stuurskunde, International Studies 
en het zogeheten Leiden University 
College The Hague. De twee laatstge-
noemde zijn Engelstalig. De bedoe-
ling is dat vanaf 2017 in diezelfde taal 
een geheel nieuwe opleiding Be-
stuurskunde aan het programma 
wordt toegevoegd.
Het aanbod sluit volgens Lommen 
goed aan op het karakter van Den 
Haag als regeringscentrum en als in-
ternationale stad van vrede en recht. 
“Voor ons onderwijsprogramma en 
de onderzoeksprojecten is het inte-
ressant om dichtbij de bron te zit-
ten”, aldus Lommen. “Dat merken 
we ook in de praktijk, bijvoorbeeld 
als studenten stage willen lopen: er 
zijn veel contacten met de departe-
menten, de provincie, noem maar 
op”.
Voor een verdere verbreding van de 
activiteiten praat de Campus intus-
sen ook over samenwerkingsprojec-
ten met de Technische Universiteit 
Delft. “Er kunnen interessante raak-
vlakken zijn tussen techniek, be-
stuur en management”. Bovendien 
wordt bekeken in hoeverre het mo-
gelijk is om in te haken op een actu-
eel thema als terrorisme. “Het Cen-
tre for Terrorism and Counterterro-
rism maakt al deel uit van de Campus. 

Er worden plannen gemaakt om met 
de betrokken docenten en onderzoe-
kers een bachelor-opleiding op het 
gebied van veiligheid en beveiligen 
op te zetten”.

Gezondheidszorg
Daarnaast wil de Campus zich ook op 
andere terreinen ontplooien: de eer-
ste contacten zijn gelegd voor een 
nauwere samenwerking met het 
Leids Universitair Medisch Centrum. 
Het idee is om gezamenlijk activitei-
ten te ontplooien die zich richten op 
de ontwikkeling van de academische 
aspecten van de gezondheidszorg in 
de regio Haaglanden. Hierbij zou de 
focus worden gelegd op taken als op-
leiden, wetenschappelijk onderzoek 
en zorginnovatie. Het idee is dat ook 
huisartsen, specialisten Ouderenge-
neeskunde, grote zorginstellingen en 

hun bestuurders daarin een rol ver-
vullen. “Het gaat om het snijvlak tus-
sen gezondheidszorg en overheid”, 
geeft Lommen als toelichting.

De Campus begon in 1999. Toen besloot 
de Universiteit Leiden onder anderen 
ambtenaren de mogelijkheid te bieden 
om in de avonduren in Den Haag een 
vak als politicologie te studeren. Dit 
sloeg aan. Tegelijk met de groei van het 
aantal studenten breidde het aantal 
panden zich uit: de universiteit is op dit 
moment gehuisvest op vijf plaatsen. De 
panden aan de Schouwburgstraat en het 
Anna van Buerenplein blijven in elk ge-
val gehandhaafd, maar daarnaast strijkt 
de Campus straks neer in een nieuw on-
derkomen inclusief twee grote college-
zalen in de voormalige ministeries van 
Justitie en Binnenlandse Zaken in het 
Wijnhavenkwartier. Een gedeelte van 
deze kantoortorens is aangekocht, afge-
lopen zomer begonnen de sloop- en re-
novatiewerkzaamheden. De feestelijke 
ingebruikneming heeft vrijwel zeker 
plaats in september 2016.

Campus Den Haag: veel plannen  
en een nieuw hoofdkwartier

In ruim vijftien jaar tijd groeide de Campus Den Haag uit het niets naar drieduizend studenten en vijf vestigingen. 
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