
 

 

Leiden Leadership Programme 
Het Leiden Leadership Programme (LLP) is het honoursprogramma van de Universiteit 
Leiden waaraan een selectie van de meest getalenteerde en gemotiveerde 
masterstudenten mag deelnemen. Het programma wordt aangeboden door de Honours 
Academy waarbij het excellentieonderwijs van de Universiteit Leiden is ondergebracht.   

De doelstelling van het LLP is om excellente studenten de eigen talenten te leren 
identificeren en optimaal te laten benutten, om deze effectief in te kunnen zetten voor 
maatschappelijk of academisch leiderschap. Daartoe nemen studenten deel aan een 
vaardigheidstraject, aan kennisseminars en een praktijkopdracht.   
 

Partnerorganisaties 
Voor het mogelijk maken van deze praktijkopdracht wil de Universiteit Leiden 
partnerships aangaan met een 40-tal organisaties, bedrijven en overheden.  Aan de 
partnerorganisaties verzoekt de Honours Academy om een praktijkopdracht aan te 
bieden aan een team van maximaal vier studenten.  

 
Wat wij bieden aan onze partners 
Binnen dit partnership biedt de Honours Academy aan haar partnerorganisaties het 
volgende:   

 Een interdisciplinair team van maximaal 4 excellente studenten ten behoeve van  
   de praktijkopdracht, die moet resulteren in een concreet resultaat voor de   
   partnerorganisatie 

 Opdrachtbegeleiding op maat vanuit het Leiden Leadership Programme 

 Eventueel in-house trainingen verzorgen 

 Netwerkbijeenkomsten voor partnerorganisaties onderling 

 Bijeenkomsten met LLP-studenten en alumni ten behoeve van  
   recruitment van de partnerorganisaties 
 
 
Wat wij vragen van onze partners 
Als vraagstelling voor de praktijkopdracht wordt u gevraagd een keuze te maken uit een 
drietal opties: 

 Een ‘hoofdpijndossier’ 

 Een door ons aangedragen thema  

 Een concreet vraagstuk uit uw organisatie 
Voor de uitvoering van de praktijkopdracht vragen wij een bescheiden ondersteuning in 
de vorm van een contactpersoon en toegang tot de nodige relevante medewerkers en 
binnen de organisatie aanwezige voorzieningen.  
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De uitvoering van de opdracht en de ondersteuning  
De opdracht wordt uitgevoerd in de periode januari – mei. De opdracht is geen stage en 
de contactpersoon van de partner is geen stagebegeleider. De studenten zijn zelf 
verantwoordelijk voor de voortgang van hun project. Het studententeam wordt vanuit 
de universiteit intensief begeleid.  
 
Tijdspad praktijkopdracht LLP 
juli  Formulering vraagstelling praktijkopdracht door partnerorganisatie 
1 september LLP-studententeam ontvangt vraagstelling praktijkopdracht 
sept – dec LLP-studententeam doet wetenschappelijk onderzoek aangaande 

          vraagstelling 
28 oktober Eerste kennismaking tussen partnerorganisatie en LLP-studententeam  
januari  LLP-studententeam formaliseert vraagstelling en plan van aanpak 
februari – mei LLP-studententeam voert praktijkopdracht uit binnen de organisatie 
13 mei  Deadline eindresultaat praktijkopdracht voor LLP-studententeam 
20 mei  Deadline voor partnerorganisaties aanleveren beoordeling  

              LLP-studententeam 
24 juni  Slotsymposium LLP 

 

  
 

Netwerk van deelnemende organisaties en bedrijven 
AkzoNobel, Amnesty International, CNV International, Centrum voor 
Conflicthantering, Gemeente Den Haag, Gemeente Leiden, Gemeente Zoetermeer, ING, 
KLM, KPN, LUMC, Ministerie van OC&W, de Nationale Ombudsman, NS, OPCW, 
Oxfam Novib, PNO, Provincie Utrecht, Public Impact, RAAP, Royal Haskoning, UWV, 
VNG.  
 
 

 
 

Contact Honours Academy | www.honoursacademy.leidenuniv.nl  

Ratna Lachmansingh, MA | accountmanager LLP |  071 527 6532 

r.lachmansingh@ha.leidenuniv.nl 
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