
          

                     Leiden Leadership Programme 
Factsheet voor partnerorganisaties 

 
Het Leiden Leadership Programme (LLP) is het honoursprogramma van de Universiteit Leiden waaraan een 

selectie van de meest getalenteerde en gemotiveerde (internationale) masterstudenten van Universiteit 

Leiden, Technische Universiteit Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam deelneemt. In deze factsheet vind je 

informatie over het LLP, de praktijkopdracht en de rol van partnerorganisaties hierin.  

 

Het Leiden Leadership Programme 
 

De missie van het programma is het toerusten van een diverse, inclusieve groep studenten met de nodige 

kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van leiderschap om zo hun maatschappelijke impact te 

vergroten. Dit doen we door LLP studenten deel te laten nemen aan onder andere zogenoemde Skills Labs, 

Leadership Labs, modules zoals digital leadership, inclusive leadership en business leadership en het 

uitvoeren van een praktijkopdracht.  

 

Tijdens de praktijkopdracht gaan interdisciplinaire en (inter)nationale studententeams van gemiddeld 5 

studenten aan de slag met het oplossen van een actueel leiderschapsvraagstuk binnen de organisatie. De 

praktijkopdracht dient te gaan over leiderschap (in brede zin) en gekoppeld te zijn aan één van onderstaande 

tracks: 

1. Sustainability & Climate 

2. Equality & Inclusion 

3. Healthy Living & Well-being 

4. Peace & Safety 

 

Voor het mogelijk maken van de praktijkopdracht gaat Universiteit Leiden partnerschappen aan met circa 30 - 

40 publieke, private en semi-publieke organisaties. Voor een impressie van eerdere partnerschappen, zie 

hieronder de partnerorganisaties van het LLP in 2021-2022:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

De ervaring laat zien dat partnerorganisaties de frisse en vernieuwende inzichten van LLP-studenten 

waarderen en dat LLP-studenten daadwerkelijk verschil kunnen maken binnen de organisatie. Naast de 

positieve boordeling van de resultaten van de praktijkopdracht (denk aan adviesrapporten, workshops, 

trainingen en modellen), worden de adviezen veelal ook daadwerkelijk doorgevoerd door de 

partnerorganisaties.  

 

Wat wij bieden aan onze partnerorganisaties 

Binnen dit partnerschap biedt het LLP haar partnerorganisaties het volgende:  

• Een interdisciplinair team van gemiddeld 5 getalenteerde studenten ten behoeve van de 

praktijkopdracht, dat werkt aan een concreet resultaat voor de partnerorganisatie. 

• Opdrachtbegeleiding op maat vanuit het Leiden Leadership Programme door relatiemanager en 

docent. 

• Netwerkbijeenkomsten voor partnerorganisaties onderling. 

• Inhoudelijke seminar(s) over een leiderschapsthema verzorgd vanuit Leiden Universiteit.  

• Een bijeenkomst met LLP-studenten ten behoeve van recruitment van de partnerorganisaties. 

 

Wat wij vragen van onze partnerorganisaties  

De partners die interesse hebben in (internationale) masterstudenten die een praktijkopdracht uitvoeren 

vragen wij om het volgende: 

 Een concreet intern vraagstuk uit de organisatie gerelateerd aan leiderschap en één van de vier eerder 

genoemde tracks.  

 Bereidheid om de eigen organisatie open te stellen aan het studenten en hen toegang te bieden tot 

diverse lagen van de organisatie.  

 Ondersteuning in de vorm van een contactpersoon. 

 Toegang tot de nodige relevante medewerkers en binnen de organisatie aanwezige voorzieningen.  

 

Duur, studielast en begeleiding  
 

Totale programmaduur: Leiden Leadership Programme 2022-2023 - september tot juni 

Duur praktijkopdracht:  November tot half mei (Inhoudelijke begeleiding januari tot half mei)  

Kosten: Geen 

Voertaal: Engels en/of Nederlands 

 
 
Tijdspad LLP Praktijkopdracht 
 

September Partnerorganisatie formuleert praktijkopdracht  

November LLP studententeam wordt gekoppeld aan organisatie en ontvangt de praktijkopdracht 

December Kennismaking LLP studententeam en organisatie  

Januari - mei LLP studententeam voert de praktijkopdracht uit binnen de organisatie  

Begin mei Deadline van de praktijkopdracht voor het LLP studententeam 

Midden/eind mei Deadline beoordeling van de praktijkopdracht door de organisatie 

Juni Certificaatuitreiking voor LLP-studenten 

 

 

 
Contact Leiden Leadership Programme  

Alicia Slooff, MSc | Relation manager LLP |  b.a.slooff@fgga.leidenuniv.nl 
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