
Bij ons leer je de wereld kennen

Leiden Leadership Programme

Honoursprogramma (20EC) voor masterstudenten

Ook voor studenten van 
de TU Delft en de 
Erasmus Universiteit

P persoonlijke ontwikkeling & 
coaching

P interdisciplinair samenwerken

P op de werkvloer bij een 
organisatie

Kom naar de meeloopdagen op 6 en 18 mei!



Het Leiden Leadership Programme (LLP) is een honoursprogramma voor gemotiveerde en getalenteerde 

Leidse, Rotterdamse en Delftse masterstudenten. Het onderwijs is kleinschalig, interdisciplinair en je werkt op 

een heel persoonlijke manier aan je eigen ontwikkeling. Je leert je eigen talenten én die van anderen herkennen 

en optimaal benutten. Je wordt uitgedaagd om deze talenten in te zetten in teamverband binnen een bedrijf of 

organisatie waar je bijvoorbeeld een advies uitbrengt aan de raad van bestuur.

Voor wie?
We zoeken studenten met diverse achtergronden en interesses 
die zich in de volgende eigenschappen herkennen:

w	motivatie en ruimte om naast de masteropleiding een 
intensief extra traject te volgen;

w	ambitie om je leiderschapskwaliteiten te ontwikkelen in 
een uitdagende praktijkomgeving;

w	belangstelling om over de grenzen van je eigen discipline 
te kijken en met studenten uit andere vakgebieden samen 
te werken;

w	bereid zijn tot kritische reflectie op je persoonlijke 
ontwikkeling;

w	goede studieprestaties in de bacheloropleiding of een 
verklaring waarom deze ontbreken.

Aanmelding en selectie
Je kunt je inschrijven voor het Leiden Leadership Programme 
als je van september 2020 t/m juni 2021 een masteropleiding 
volgt of gaat volgen aan de Universiteit Leiden, de Erasmus 
Universiteit Rotterdam of de TU Delft. De deadline voor 
aanmelding is 25 mei 2020. In de maand juni vindt de 
selectieprocedure plaats.
Kijk voor meer informatie over de aanmeldingsprocedure op: 
leadership.leidenuniv.nl

Leiden Leadership Programme

Belangrijke informatie
Omvang van het programma
20 EC extracurriculair

Duur van het programma en planning
Het programma duurt 1 jaar en loopt van september 2020 tot en 
met juni 2021. Gemotiveerde studenten kunnen dit naast hun 
masteropleiding volgen.

Certificaat
Je ontvangt een certificaat als je dit honoursprogramma 
succesvol afrondt.

Voertaal
Nederlands, maar literatuur en bepaalde onderdelen kunnen 
Engelstalig zijn.

Kosten
Voor dit programma wordt van de studenten een eigen bijdrage 
van € 250,- gevraagd. 

Meeloopdagen
Op 6 en 18 mei 2020 kun je deelnemen aan de meeloopdagen van 
het Leiden Leadership Programme. Kijk voor informatie en het 
programma op leadership.leidenuniv.nl en meld je aan!

Robin Nieuwenkamp, masterstudent 
Archeologie: ‘Ik had voor het 
programma niet verwacht dat ik ook 
zoveel zou leren over de praktische 
kant van leiderschap. In de trainingen 
leer je heel anders dan bij een 

gemiddeld hoorcollege: je wordt uitgedaagd om 
te experimenteren met verschillende technieken. 
In het begin voelde dit nog wat onwennig, 
maar tijdens de praktijkopdracht heb ik hier 
veel baat bij gehad. Ons eindproduct is zo goed 
ontvangen door het bedrijf dat ons inmiddels een 
vervolgopdracht is aangeboden.’



Praktijkopdracht
Het centrale onderdeel in het tweede semester van het Leiden 
Leadership Programme is de praktijkopdracht, waar je in 
multidisciplinaire teams van drie à vier studenten een opdracht 
uitvoert binnen een bedrijf of organisatie. De opdrachten 
hebben betrekking op feitelijke vraagstukken binnen de diverse 
partnerorganisaties. Binnen de praktijkopdracht leer je hoe je 
strategisch kunt handelen binnen een organisatie.
Elk team wordt vanuit de universiteit begeleid door een 
docentcoach en vanuit het bedrijf door een contactpersoon.

Wat levert het je op?
Aan het eind van het programma heb je:

w	je eigen sterke en zwakke punten leren kennen;
w	je communicatie- en leiderschapsvaardigheden verder 

ontwikkeld;
w	geëxperimenteerd met andere manieren van 

samenwerken;
w	geleerd effectief te functioneren in een organisatie;
w	een plan opgesteld voor je verdere ontwikkeling;
w	veel geleerd over leiderschap in theorie en praktijk;
w	bijzondere mensen ontmoet en je professionele netwerk 

gestart.

Honours Academy
Het Leiden Leadership Programme is een programma van de 
Honours Academy van de Universiteit Leiden, gevestigd in de 
Oude Sterrewacht.
De Honours Academy organiseert activiteiten, zoals lezingen, 
borrels en het jaarlijks terugkerend Honours Concert. Je kunt 
als honoursstudent ook deelnemen aan activiteiten buiten de 
universiteit, zoals de G200 en de Nationale Denktank.
Daarnaast word je deel van de Honours Community waarin 
studenten en docenten elkaar ontmoeten.

Voor meer informatie kun je terecht op
honoursacademy.leidenuniv.nl.

Programma
Introductieassessment
Het programma begint met persoonlijkheidstesten en een High 
Potential Assessment uit het bedrijfsleven. Met de inzichten 
die je hier opdoet stel je in overleg met een docentcoach een 
persoonlijk leerplan op waarin je leerdoelen formuleert. Dit 
persoonlijke plan gebruik je in de rest van het programma en 
misschien wel de rest van je carrière.

Vaardigheidstrainingen
In het eerste semester volg je trainingen in diverse 
leiderschapsvaardigheden. Onderwerpen die aan bod 
komen zijn onder andere onderhandelen, conflicthantering, 
groepsdynamica en motiveren. Zo krijg je inzicht in de effecten 
van je gedrag en hoe je zo handig mogelijk anderen aanstuurt. 
Hier ga je vervolgens heel praktisch mee aan de slag.

Seminars
Je gaat de dialoog en discussie aan met (inter)nationale 
experts, hoogleraren en succesvolle leiders en met elkaar. In 
voorgaande jaren hebben bijvoorbeeld Laurens Jan Brinkhorst, 
Liesbeth Spies, Jan Adriaanse en Christien Brinkgreve 
seminars gegeven. Ook de onderwerpen groepsdynamica en 
organisatiesensitiviteit komen volop aan bod in de seminars.

Myrthe de Jong, masterstudent  
Geneeskunde: ‘Het is heel 
leuk om meteen tijdens het 
introductieassessment al 
geconfronteerd te worden met de 
praktijk van leidinggeven. Bij de 

vaardigheidstrainingen wordt het denken over 
leiderschap aangewakkerd. Je leert ontzettend 
veel over vaardigheden die, naar mijn mening, 
elke goede leider zou moeten beheersen. Beetje 
bij beetje leer je zo ook veel over jezelf en 
krijg je handvatten aangereikt om jouw eigen 
leiderschapskwaliteiten te ontwikkelen.’

Sandor de Munck, masterstudent 
Clinical Psychology: ‘De seminars 
bieden verschillende perspectieven. 
Je krijgt een heel palet aan inzichten 
over leiderschap in alle soorten en 
maten. Van falend tot succesvol, van 

charismatisch tot autoritair. Niks is goed of 
fout, zolang je voor jezelf maar hetgeen eruit 
haalt wat jij kunt meenemen als je ooit als 
leider fungeert of anderszins met leiderschap 
te maken krijgt.’

Ingrid van Scheppingen, UWV: ‘We 
kunnen van elkaar leren, en de inbreng 
en aanbevelingen van de studenten 
zijn vaak erg verfrissend. Daarnaast 
vinden we het belangrijk om bij te 
dragen aan het leren van anderen. 

Persoonlijk vind ik het erg leuk om deze groepen 
studenten te begeleiden.’



Meer informatie en contact
Meer informatie over het Leiden Leadership Programme is te vinden op:
leadership.leidenuniv.nl.

Voor informatie over masteropleidingen kun je terecht op 
mastersinleiden.nl.

leadership.leidenuniv.nl 

Postadres: 
Postbus 331 
2300 AH Leiden 
071 527 19 99 
leadership@ha.leidenuniv.nl

Bezoekadres: 
Oude Sterrewacht, kamer A001 
Sterrenwachtlaan 11 
2311 GW Leiden

Bij ons leer je de wereld kennen


