
 

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 van Universiteit Leiden, Technische Universiteit Delft 
en Erasmus Universiteit Rotterdam mag deelnemen.  

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

Praktijkopdracht en partnerorganisatie 
Voor het mogelijk maken van deze praktijkopdracht gaat Universiteit Leiden partnerships aan met circa 25 
organisaties, bedrijven en overheden. Hier ziet u de partners van het LLP in 2019-2020. 

 

 
Bij de partners voeren interdisciplinaire studententeams bestaande uit 3 à 4 studenten een praktijkopdracht uit. De 
praktijkopdrachten zijn breed; deze kunnen gaan over leiderschap, management, organisatiestructuren of een 
andere relevante vraag die de organisatie graag uitgewerkt ziet. De partners waarderen de vaak frisse en 
vernieuwende uitkomsten van de studenten. Zowel de resultaten van de studenten als de studenten zelf worden 
positief beoordeeld door de partners. Naast een goede waardering van de resultaten (adviesrapporten, workshops, 
trainingen, modellen), worden de adviezen veelal doorgevoerd door de partnerorganisaties. 

Wat wij bieden aan onze partners 
Binnen dit partnership biedt het LLP aan haar partnerorganisaties het volgende:  

 Een interdisciplinair team van 3 tot 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. 

 Netwerkbijeenkomsten voor partnerorganisaties onderling. 



 Bijeenkomsten met LLP-studenten ten behoeve van recruitment van de partnerorganisaties. 
 

Wat wij vragen van onze partners  
De partners die interesse hebben in getalenteerde masterstudenten die een praktijkopdracht uitvoeren vragen wij 
om het volgende: 
 

 Een concreet intern vraagstuk of ‘hoofdpijndossier’ uit de organisatie gerelateerd aan leiderschap, 
organisatieontwikkeling, management, communicatie etc.  

 Bereidheid om de eigen organisatie open te stellen aan de studenten en hen toegang te bieden tot diverse 
lagen van de partnerorganisatie in het bijzonder tot de hoogste echelons ervan. 

 Ondersteuning in de vorm van een contactpersoon. 

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

Organisatiesensitiviteit 
Het uitvoeren van de praktijkopdracht heeft o.a. als doel het LLP-studententeam bewuster te laten worden van 
formele en informele lijnen, onderlinge verhoudingen, belangen, meningen en gedragingen van mensen binnen de 
organisatie (oftewel organisatiesensitiviteit). Wij vragen aan de partners rekening te houden met dit doel bij het 
bedenken van een voor de organisatie relevante vraagstelling. Daarnaast vragen wij ook om de bereidheid van de 
organisatie om de studenten hiermee, binnen de organisatie, kennis te laten maken. 
 
Duur, studielast en begeleiding 
Totale programmaduur    Leiden Leadership Programme 2019-2020 - september tot juni 
Duur praktijkopdracht   oktober tot half mei 
Beschikbare tijd praktijkopdracht 250 uur per student 
Kosten:     geen 
 
De opdracht wordt uitgevoerd in de periode oktober tot half mei. Graag benadrukken we dat de praktijkopdracht 
geen stage is, maar eerder een consultancy-opdracht. De studenten zijn zelf verantwoordelijk voor de voortgang van 
de praktijkopdracht, waarbij het studententeam intensief wordt begeleid vanuit de universiteit. We vragen de 
contactpersoon van de partnerorganisatie wel de inhoud van de praktijkopdracht in te gaten te houden en te 
begeleiden.   
 
Tijdpad praktijkopdracht LLP 2019-2020  
 

mei – augsutus Toezegging deelname aan het LLP door partnerorganisatie 

1 september   Deadline aanleveren vraagstelling praktijkopdracht door partnerorganisatie  

september   LLP-studententeam ontvangt vraagstelling praktijkopdracht 

eind oktober   Eerste kennismaking tussen partnerorganisatie en LLP-studententeam 

okt – dec   LLP-studententeam doet onderzoek voor de vraagstelling 

begin dec    Deadline LLP-studenten formaliseren vraagstelling en plan van aanpak 

januari – mei   LLP-studententeam voert praktijkopdracht uit binnen de organisatie 

begin maart    LLP netwerkdiner met partnerorganisaties 

begin mei   Deadline eindresultaat praktijkopdracht voor LLP-studententeam 

halverwege mei  Deadline voor partnerorganisaties aanleveren beoordeling LLP-studententeam 

begin juni   Speeddate en zomerborrel van de Honours Academy 

eind juni   Slotsymposium LLP & certificatenuitreiking 

 
 
 

Contact Leiden Leadership Programma   

Ratna Lachmansingh, MA | accountmanager LLP | 071 527 6532 

r.lachmansingh@ha.leidenuniv.nl 
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