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Studeren aan de

Mijn eerste jaar

Universiteit Leiden

Hoe is het om aan de Universiteit Leiden te studeren? In een stad die je nog moet ontdekken, en voor
sommigen zelfs een nieuw land? Niemand kan dat zo goed vertellen als studenten zelf. Thom, Faye en Björn
over hun eerste jaar.

Als je iets niet snapt, kun je altijd bij iemand terecht’
Faye van Eekelen, student Nederlandse taal en cultuur
‘Ik heb lang getwijfeld over mijn studiekeuze, maar ik hield altijd al erg van lezen en schrijven. Op de middelbare school had ik een onwijs leuke docente
Nederlands. Zij maakte me heel enthousiast voor het vak Nederlands. Zij had altijd zulke leuke verhalen.’
‘Wat mij heel erg aansprak aan de opleiding Nederlandse taal en cultuur bij de Universiteit Leiden, is dat het een kleine studie is. De lijntjes naar docenten en
studiebegeleiders zijn kort. Als je ergens mee zit of iets niet helemaal snapt, kun je altijd bij iemand terecht. De docenten zijn heel enthousiast, waardoor ze de
studenten ook enthousiast maken. Sommige docenten zingen zelfs liedjes in de les, om duidelijk te maken hoe een tekst destijds werd voorgedragen. Ze
verzinnen creatieve opdrachten en stimuleren ons om nieuwsgierig en met plezier naar de teksten te kijken. De docenten spannen zich voor je in en
willen ook echt graag dat jij het vak haalt. Dat voelt heel prettig.’

‘Er hangt een prettige, veilige sfeer’
‘Studenten, ook ouderejaars, hebben onderling veel contact, mede door de actieve studievereniging. De groep is klein en je leert iedereen snel
kennen. Er wordt veel samengewerkt. Iedereen is heel behulpzaam en er hangt een prettige, veilige sfeer, waarin je alles kunt zeggen en elkaar
opbouwende kritiek kunt geven.’
‘Leiden is een echte studentenstad, met overal veel leeftijdsgenoten en veel gezelligheid. Ik vind het heel fijn dat alles op loopafstand is. Er zijn
veel fijne plekjes rondom de universiteit waar je in het zonnetje kunt zitten, zoals de prachtige Hortus botanicus.’
Ook geïnteresseerd in deze studie? Kijk voor meer info op: bachelors.universiteitleiden.nl/nederlands

Wat wil ik studeren? Wat wil ik worden? Nog even. Een paar maanden, een paar jaar… Dan is het
tijd om je oude vertrouwde middelbare school achter je te laten en de volgende stap te zetten.
Wil je naar de universiteit? Dan valt er een hoop te kiezen: welke bacheloropleiding is jou op het lijf geschreven? In welke stad wil je studeren? Ga je op kamers,
of reis je nog even op en neer? En hoe moet dat eigenlijk, dat studeren? De stap van school naar universiteit is een behoorlijk grote en spannende. Wel zo fijn om daar een
beetje hulp bij te krijgen.
De Universiteit Leiden denkt graag met je mee. Als je kiest voor een studie aan de Universiteit Leiden, krijg je goede begeleiding bij je studiekeuze en tijdens je studie.
Onze alumni, docenten en studenten staan klaar om je hierbij te helpen. Dompel je met deze krant onder in het studentenleven, de opleidingen en interessante weetjes en
feiten over de Universiteit Leiden. Misschien wel de universiteit waar jij later gaat studeren!

‘Het leuke aan de Universiteit Leiden
vind ik de gemoedelijkheid’

‘Je bent hier geen nummer’

Thom Stokx, student Wiskunde

‘Ik koos voor Psychology omdat ik wil ontdekken waarom mensen doen wat ze doen,
en denken wat ze denken. Er zit altijd iets achter het handelen van mensen. Ik kom uit
Duitsland, waar ik opgroeide. Het is moeilijk om daar toegelaten te worden tot een
studie Psychologie. Daarom ben ik naar Leiden gegaan, voor de Engelstalige bachelor
Psychology. De Universiteit Leiden is wereldberoemd, en ik vind de stad zelf heel
erg leuk.’

‘Ik heb veel voorlichtingsactiviteiten bezocht, maar niets was zo leuk als bij de studie
Wiskunde. Het leuke aan de Universiteit Leiden vind ik de gezelligheid en de gemoedelijkheid. De studie is kleinschalig waardoor vrijwel iedereen een praatje met je maakt.’
‘Wiskunde past goed bij je als je houdt van puzzelen, nadenken, meer willen weten en
ontdekken. Het analyseren vind ik zelf het interessantst. Op de middelbare school ben
je al bezig met X en Y, maar hier leer je spelen met X, Y en Z en krijgen de formules
verschillende varianten en vervolg. Als de docent een lijn tekent, moet jij er een
formule bij kunnen tekenen. Ik moest wel even wennen aan het tempo en de manier
van lesgeven. Je gaat snel de diepte in. Samen oefenen is een van de beste manieren
om te leren. Als jij er niet uitkomt, dan weet iemand anders het misschien wel. Als je
veel oefent, dan kun je je na een aantal weken niet meer voorstellen dat je de stof ooit
niet begreep.’

‘Je gaat snel de diepte in’
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‘Voor de studie ben ik verhuisd van Zeeland naar Leiden. Ik
vond het eerst wel een beetje spannend, maar tijdens de
introductieweek EL CID, voor aankomend eerstejaars
bachelor- en masterstudenten, leerde ik al snel nieuwe
mensen kennen. Dit zijn inmiddels vrienden en sommigen
zelfs huisgenoten. Leiden vind ik ontzettend leuk. Het is een
kleinschalige stad, maar er valt genoeg te beleven. Er is altijd
wel iets te doen. Elke avond kun je wel naar een feestje,
uitgaan, naar de film of naar een activiteit van je
studie- of studentenvereniging.’
Benieuwd of deze studie ook iets voor jou is?
Kijk voor meer info op:
bachelors.universiteitleiden.nl/wiskunde

Björn Muijtstege, student Psychology

‘In het eerste jaar van de bachelor krijg je een breed beeld van psychologie, dat vond ik
prettig. Je hoeft je niet meteen te specialiseren, je krijgt de tijd om iets te leren over alle
verschillende gebieden. In de volgende twee jaar kan ik mijn kennis gaan verdiepen
binnen de gebieden die ik het interessantst vind. De docenten zijn erg goed, en zijn er
altijd om vragen te beantwoorden. Je bent hier zeker geen nummer, de universiteit kent
haar studenten.’

‘Ik moest een nieuwe vorm van
discipline ontwikkelen’
‘In de eerste paar maanden moest ik wel wennen aan de
manier van studeren. Studeren doe je op de middelbare
school ook, maar dat is toch heel anders. Ik moest een
nieuwe vorm van discipline ontwikkelen, en vaardigheden
om de teksten te interpreteren die we moesten lezen.
Gelukkig werden we ook hier goed bij geholpen door de
docenten. In werkgroepen kun je altijd vragen
stellen. En we doen daar regelmatig oefeningen
bij de stof die in hoorcolleges wordt behandeld.
Het gaat niet alleen om luisteren, maar ook om
het in de praktijk brengen van je kennis.’
Is deze studie ook iets voor jou?
Kijk voor meer info op:
bachelors.universiteitleiden.nl/psychology
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Kom kennismaken!


studiekeuze

Open Dag

Proefstuderen

De Open Dag geeft je een goede eerste indruk van de
studies die de Universiteit Leiden te bieden heeft.
Tijdens opleidingspresentaties hoor je over bijvoorbeeld
het vakkenpakket, de onderwijsmethoden en de arbeidsmarkt van één richting. Op de informatiemarkt kun je
voorlichtingsmateriaal verzamelen en in gesprek gaan
met studenten, docenten en studiekeuzeadviseurs.

Proefstuderen geeft je een inhoudelijk beeld van een
bepaalde opleiding. Vooraf maak je een opdracht,
zodat je goed beslagen ten ijs komt. Op de dag zelf volg
je colleges en werkgroepen, uitsluitend samen met
andere studiekiezers.

Meeloopdag
Op een meeloopdag kun je de sfeer proeven tijdens een
reguliere dag op de universiteit. Je volgt het rooster van een
bachelorstudent, dus gaat mee naar zijn of haar college en/
of werkgroep. Aan het einde van de dag heb je een
compleet beeld van hoe de opleiding en een gemiddelde
studiedag eruitzien.

Handige vragen op een Open Dag

Als je naar een voorlichtingsactiviteit gaat, maak dan vooraf een lijstje vragen
die je aan een student, docent of studieadviseur wilt stellen.

De Universiteit Leiden telt maar liefst vijftig bachelors: de keuze is reuze, dus. Er is altijd een opleiding die
past bij je interesses. Maar hoe maak je uit dat enorme aanbod een weloverwogen keuze? Als je onderstaand stappenplan volgt, weet je zeker dat je de opleiding kiest die het beste bij je past.

Bijvoorbeeld:
1. Welke eigenschappen zijn handig voor het doorlopen van deze opleiding?
2.  Hoeveel uren per week ga je naar colleges, en hoeveel uren ben je kwijt aan zelfstudie?
3. Maak je voornamelijk tentamens, of moet je ook veel papers schrijven?
4. H
 oeveel studenten (ongeveer) vormen één werkgroep?
En met hoeveel studenten zit je in de collegezaal?

Tip: maak een checklist

Vind je het lastig om te bedenken wat je leuk vindt, of waar je goed in bent? Tip: maak een
checklist op basis van jezelf, of op basis van een paar opleidingen die je misschien al leuk
lijken, of allebei. Uit beide komt een soort boodschappenlijst van hoe jouw uiteindelijke
studie eruit moet gaan zien. Vraag je voor je checklist af: wat voor schoolvakken en
vaardigheden vind ik allemaal leuk om te doen, waar ben ik goed in, wat motiveert me en
welke onderwerpen vind ik interessant? En voor je opleidingsprofiel: welke aspecten van de
interessante opleidingen spreken me aan? Waarom? En welke dingen lijken me minder leuk
aan deze studie? Als je al die zaken zwart-op-wit hebt staan, heb je een beter beeld van
eisen waaraan jouw ideale studie moet voldoen.

Handig: het online Studiekeuzeplein
Stap 1: oriënteren

Welke studies spreken je aan? In deze fase mag je nog bijna alle opties open houden. De
studiekeuzetesten op leiden.studiekeuzeplein.nl zijn een handig startpunt (op de
pagina hiernaast lees je daar meer over). Zo kun je een longlist maken van opleidingen
die je interessant lijken. Ga vervolgens naar Open Dagen, woon presentaties bij van
interessante studies en stel vragen aan studenten en studieadviseurs. Zoek uit hoe zo’n
opleiding eruitziet, waarom je die juist aan de Universiteit Leiden zou moeten volgen en
wat voor loopbaan er na de opleiding in het verschiet ligt.

Stap 2: verdiepen

Enthousiast over een studie? Verdiep je dan verder in deze opleiding. Ga een dagje
proefstuderen of loop op een gewone collegedag mee met een student. Zo kun je de
locatie bekijken, sfeer proeven en ontdekken wat de studie echt inhoudt. Het eerste
jaar, de moeilijkste vakken, specialisaties, masters... je ontdekt het allemaal tijdens zo’n
verdiepingsactiviteit.

Stap 3: aanmelden

Als je in september aan een bachelor wilt beginnen, moet je je vóór 1 mei inschrijven.
Meld je zo vroeg mogelijk aan, dan heb je genoeg tijd voor de matching (zie stap 4). Let
op: voor opleidingen met een numerus fixus geldt zelfs 15 januari als aanmelddeadline.

Stap 4: matching

Dankzij matching weet je al vóór je aan de opleiding begint of je de juiste studie hebt
gekozen. Na je aanmelding in Studielink ontvang je per e-mail die Studiekeuzecheck. Je
krijgt allerlei vragen over je studiekeuze en jezelf. Vervolgens kun je zien of jouw
uitkomsten matchen met de eisen die de opleiding stelt. Bij sommige studies is er zelfs
een verplichte matchingsactiviteit waaraan je moet deelnemen om toegelaten te
worden.
Deze vier studiekeuzestappen vormen de eerste helft van het Leids Studiesysteem. Dat
houdt niet op na de matching: in het hele eerste studiejaar word je begeleid om er zeker
van te zijn dat je de juiste weg bewandelt. Meer over het complete Leids Studiesysteem
lees je op bachelors.universiteitleiden.nl/studiesysteem.

Kies jouw bachelor

Met 45 opleidingen in Leiden én 7 opleidingen in Den Haag vind je bij
de Universiteit Leiden de bachelorstudie die bij je past.
Academische Pabo
Afrikaanse talen en culturen
Archeologie / Archaeology
Arts, Media and Society
Bestuurskunde
Bio-Farmaceutische Wetenschappen
Biologie
Biomedische wetenschappen
Chinastudies
Criminologie
Cultural Anthropology and Development
Sociology
Duitse taal en cultuur
Dutch Studies
English Language and Culture
Film- en literatuurwetenschap
Filosofie
Fiscaal recht
Franse taal en cultuur
Geneeskunde
Geschiedenis
Griekse en Latijnse taal en cultuur
Informatica
International Relations and Organisations
International Studies
Italiaanse taal en cultuur
Japanstudies

Klinische Technologie
Koreastudies
Kunstgeschiedenis
Latijns-Amerikastudies
Liberal Arts & Sciences: Global Challenges
Life Science & Technology
Linguistics
Midden-Oostenstudies
Molecular Science & Technology
Natuurkunde
Nederlandse taal en cultuur
Notarieel recht
Oude Nabij Oosten-studies
Pedagogische wetenschappen
Philosophy: Global and Comparative
Perspectives
Politicologie / Internationale politiek
Psychologie / Psychology
Rechten
Religiewetenschappen
Russische studies
Security Studies
South and Southeast Asian Studies
Sterrenkunde
Taalwetenschap
Urban Studies
Wiskunde

Kijk voor meer informatie over deze opleidingen op:
bachelors.universiteitleiden.nl

Wil je extra goed beslagen ten ijs komen, surf dan regelmatig naar
leiden.studiekeuzeplein.nl. Deze website helpt je in alle fases van je studiekeuzeproces
met slimme tips en handige informatie. Je kunt er bijvoorbeeld speciale studiekeuzetests
doen die je helpen bij het oriënteren (wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik?), verkennen (om
meer te weten te komen over verschillende opleidingen), verdiepen (past deze opleiding bij
jou?) en uiteindelijk ook beslissen. Ook vind je hier bijvoorbeeld uitleg over de verschillen
over het hbo en het wo, tips voor het bijwonen van studiekeuzeactiviteiten, slimme do’s en
don’ts, en inzicht in wat voor kiezer jij bent. Alle tools voor de allerbeste studiekeuze dus!

Wat als je verkeerd kiest?
Aangezien
dé perfecte
studie
niet bestaat, zul je tijdens je opleiding vroeg of
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niet,
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vanhet
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Kijk ook naar nieuwe opleidingen

Universiteiten staan niet stil. Haast elk jaar komen er wel nieuwe studies bij,
die aansluiten bij de laatste ontwikkelingen in de wereld. Denk bij het zoeken naar jouw
ideale opleiding dus niet alleen aan studies die je al kent en die al decennialang bestaan,
zoals rechten, psychologie of geneeskunde. Ga ook op zoek naar nieuwere opleidingen
die nog niet zo’n bekende naam hebben. Security Studies bijvoorbeeld, over veiligheidsbedreigingen zoals terrorisme
en cybercriminaliteit, of Urban Studies, waarin je je verdiept in stedelijke problemen op
het gebied van bijvoorbeeld gezondheid, immigratie en duurzaamheid. En misschien is
de Liberal Arts & Sciences-richting Global Challenges, over alles waar de 21e-eeuwse
maatschappij mee worstelt, ook iets voor jou.

5. Zijn er bepaalde ‘struikelvakken’ waar veel studenten moeite mee hebben,
en wat zijn de tips om die wel te halen?
6. Waarom moet je deze opleiding juist aan de Universiteit Leiden volgen?
7. In welke beroepen komen studenten van deze opleiding zoal terecht?
8. Aan een student: was het eerste jaar zoals hij/zij had verwacht? Waarom?
9. Aan een student: tussen welke opleidingen twijfelde hij/zij tijdens het studiekeuzeproces?
En wat gaf de doorslag voor juist deze studie?
10. Waarom zou hij/zij jou deze opleiding aanraden?
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Studeren in Leiden

doe je zo

De gezelligste verenigingen, de leukste kroegjes, de mooiste
restaurants... Wil je alvast een beetje wegwijs worden
in Leiden? Kijk mee in het Leidse studentenleven van Michael Reintjes.

‘Als ik geen college heb, ben ik veel in de Universiteitsbibliotheek te vinden.
De studie Geschiedenis valt onder de faculteit Geesteswetenschappen en
wij hebben het geluk dat de Universiteitsbibliotheek zich achter ons
faculteitsgebouw het Lipsius bevindt. Ik vind het echt heel fijn om rustig in
de bieb te leren. Op deze foto oefen ik een presentatie voor vrienden in
een vergaderruimte die je kunt reserveren in de bibliotheek.’

Een dag uit het leven
van student Michael
Michael Reintjens (20) is student Geschiedenis en woont en studeert sinds
twee jaar in Leiden. Binnen een mum van tijd had hij een berg vrienden
gemaakt, een fijn studentenhuis gevonden en de ideale plek ontdekt om in
stilte te leren. Hoe hij zijn dagen doorbrengt? Nou, zo bijvoorbeeld:

‘Ik woon op kamers aan een van de singels van Leiden, in een huis met
negen huisgenoten en een huiskat. We wonen op drie minuutjes van de
Universiteitsbibliotheek, echt ideaal. Op dinsdagavond hebben we altijd
huisavond, dan eten we met z’n allen en bespreken we hoe onze dag was.’

‘Meestal heb ik van elf uur ‘s ochtends tot drie uur ‘s middags colleges.
Afgelopen semester volgde ik vooral vakken over onze koloniale geschiedenis en de rol van de Republiek in Europa. Ook had ik een vak waarin ik
aan de slag moest met koloniale bronnen als foto’s en kaarten, maar ook
archiefstukken en administratieve registers: heel dikke stapels oud papier,
echt fantastisch om doorheen te spitten.’

‘Naast huisavonden heb ik ‘s avonds nog tal van andere activiteiten,
bijvoorbeeld met huisgenoten of vrienden studeren in de bieb, poolen in
Poolcafé The Church, dat gevestigd is in een oude kerk, of biertjes doen in
de kroeg. Leiden heeft het allemaal.’

De leukste plekken in Leiden
volgens Michael
• De terrasjes aan de Nieuwe Rijn: lekker van de zon genieten terwijl je
op het water op een van de grote boten zit

• Café Lot en de Walvis in de passantenhaven: heerlijk eten en

Leiden Studentenstad

mooi uitzicht op de bootjes in de haven

• Het Van der Werfpark: een heerlijk stadspark op drie minuten van
mijn huis. Perfect voor de warme zomerdagen om samen met
vrienden te chillen

• De Twee Spieghels: een oud jazzcafé waar soms liveoptredens zijn
• Café De Vergulde Kruik, de gezelligste stamkroeg van de
HSVL waar we maandelijks onze borrels houden

• Plato, of Velvet: twee record stores bomvol mooie platen

‘In de pauzes ga ik vaak even naar het ‘bestuurshok’ van de HSVL
(Historische Studievereniging Leiden). Het is een klein kantoortje, maar
altijd leuk om even een bakje koffie te drinken en met mensen van de
studievereniging te kletsen. Binnen de vereniging ben ik zeer actief en
afgelopen jaar bijvoorbeeld voorzitter van de feestcommissie geweest,
dus na mijn colleges had ik regelmatig nog een vergadering: welke feesten
gaan we organiseren, met welke thema’s, en met welke partijen kunnen
we samenwerken? Supergezellig altijd.’

Twijfel je nog om in Leiden te gaan studeren? Aan de stad kan het in ieder geval niet liggen! Leiden is de stad van kennis en cultuur en de beste leerschool vind je hier. Al ruim 400 jaar
draagt de Universiteit Leiden bij aan de unieke sfeer in Leiden. Het is niet voor niets dat de groten der aarde Leiden al vanaf de oprichting van de Universiteit Leiden wisten te vinden.
Tegenwoordig is Leiden een bruisende studentenstad, die eigenlijk aanvoelt als één grote campus. De meeste studentenhuizen liggen dichtbij elkaar in de binnenstad. Kenmerkend
voor Leiden zijn de vele studentenverenigingen: ruim 20. Van sportverenigingen tot muziekverenigingen en van gezelligheidsverenigingen tot culturele verenigingen. Behalve aan
gezelligheid helpen ze je aan een groot netwerk. Handig, als je bijvoorbeeld een kamer zoekt of nieuwe vrienden wil maken. Langs de mooie grachten of in de drukke winkelstraten
kom je altijd bekenden tegen. Daarnaast barst Leiden van de cafétjes, restaurants, terrasjes en clubs waar je tot in de late uurtjes door kan dansen. Ook liefhebbers van kunst
en cultuur kunnen hier uitstekend terecht. Leiden heeft fantastische musea. Meesterwerken van Rembrandt, dinosaurusskeletten, Wajangpoppen uit Indonesië, de medische
geschiedenis van aderlating, een Egyptische tempel, schatten uit Japan, alles over het Leidens Ontzet of een ontdekkingsreis door het menselijk lichaam. Allemaal te ontdekken in
de Leidse musea. Kijk voor meer info over studentenstad Leiden op: bachelors.universiteitleiden.nl/leiden
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Kennisquiz

Wat weet jij van de Universiteit Leiden,
de studentensteden en het studentenleven?
Voor de allerbeste studiekeuze verdiep je je natuurlijk niet alleen in alle opleidingen. Ook wat kennis van de
onderwijsinstellingen en studentensteden is wel zo handig. Weet jij het antwoord op de twaalf vragen
hieronder?
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in ga na

us tre
C) Ac ad em ia Lu gd
un o Ba ta va

		

		

		C) doe je ding

4.

Hoeveel inwoners heeft Leiden?

11.	

		

A) ongeveer 70.000
.000
		B) ongeveer 300
.000
		C) ongeveer 125

12.	

5.	

		A) 31%

6.

Wat eten de Leiden
aren
traditioneel tijden
s Leidens
Ontzet?

		

A) Hutspot met kla
pstuk
		
		
B)
An
dij
vie
sta
rouw
traditieget
mp
slot:
Tot
pot met een gehaktb
			
al
C) Bietenstamppot
met ui
mogen afgestudeerden

Al die Leidenaren moeten
regelmatig van A naar B.
Hoeveel procent van hun verplaatsingen doen ze op de fiets?
		
		B) 51%
		C) 66%

9.	

10.	

Wat is de Latijnse
naam van de
Universiteit Leid
e n?

		

Nu we toch met Latijn bezig zijn:
het motto van de universiteit is
libertatis praesidium.
Wat betekent dat, vrij vertaald?

		A) bolwerk van de vrijheid
		B) vanuit de ervaring

ken

-Alexander
Koning Willem
chiedenis in
studeerde ges
elke studenten
Leiden. Van w
hij toen lid?
s
a
w
g
in
ig
n
re
ve

			
A) Catena
		
B) Miner va
		
ei
C) Het Duivels
		

Wie is géén oud-student
van de Universiteit Leiden?

3.

Hoeveel studenten telt de
Haagse campus?

Wijnhaven is
een van de d
rie
locaties van
de Universit
eit
Leiden in De
n Haag waa
r
studenten s
tuderen en c
ollege
krijgen. Maa
r wat was h
et
vroeger?
			
		





7.

		

ren
		A) Armin van Buu
		B) Mark Rutte
ten
		C) Carice van Hou
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Zes faculteiten van de
Universiteit Leiden vind je daad
werkelijk in de stad Leiden, de
zevende is volledig gevestigd in
Den Haag. Welke faculteit is dat?

			

			A) De Faculteit der Geneeskunde/LUMC
			B) De Faculteit Governance and

na hun diploma-uitreiking
hun handtekening zetten
op de muren van het zogeheten Zweetkamertje in
het Academiegebouw.
Waarom heet dat zo?

			
			A) De klimaatcontrole werkt er al jaren
niet goed, dus het is er meestal
bloedheet
			B) Vroeger moesten studenten hier
wachten voor hun doctoraalexamen,
met alle zenuwen
en zweetdruppels van dien
			C) Studenten doen hier regelmatig
fitnessoefeningen tussen de colleges
door

Global Affairs
			C) De Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De antwoorden: 1C, 2C, 3A, 4C, 5A, 6B, 7B, 8C, 9B, 10B, 11A, 12B
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Klopt dat wel? Special Universiteit Leiden

Klopt dat wel?

Mythes en

11

misverstanden

Harde bèta: niks voor meisjes!

‘Studeer je archeologie? Ah, geschiedenis dus?’ ‘Doe je Nederlands? O, je
wordt dus leraar!’ ‘Huh, ga jij een bètastudie doen? Maar dat is toch niks
voor meisjes?’ Over een boel studies en studierichtingen bestaan hardnekkige vooroordelen. Hoog tijd om ermee af te rekenen.
‘Nee, ik word géén dokter’

Door: Manon Boot, student Biomedische Wetenschappen
In jouw ogen is het een van de belangrijkste studies die er
is. Maar de harde werkelijkheid: menigeen is onbekend met
het fenomeen Biomedische Wetenschappen. Tijd om de
misvattingen en vooroordelen de wereld uit te helpen.
Een gemiddeld gesprek tussen een BW’er (vakjargon voor
‘iemand die Biomedische Wetenschappen studeert in Leiden’)
met iemand die vraagt wat dat voor studie is:
‘En wat studeer jij?’
‘Biomedische Wetenschappen, in het LUMC.’
‘O, interessant. Dus je wordt dokter?’
‘Eh, nou nee…’
Misvatting nummer één. Ja, onze faculteit is Geneeskunde/
LUMC en wij delen studievereniging M.F.L.S. en studentenbar
HePatho met onze geneeskundecollega’s. We studeren in het
academisch ziekenhuis van Leiden. Dat is ook niet gek, als

‘Maar je spreekt toch al Nederlands?’

Door: Wouter Zwiers, student Nederlandse taal en cultuur
‘Waarom studeer je cardiologie, je hart klopt toch al?’ Een
docent van mij wist de veelgestelde vraag ‘Je spreekt toch al
Nederlands?’ eens mooi terug te kaatsen. Een vraag die
aantoont dat mensen vaak niet weten wat de studie
Nederlands inhoudt.
Het impliceert dat we met een taalcursus bezig zijn. Hoewel
dit makkelijk studiepunten scoren zou zijn, is dat allesbehalve
het geval. Ja, ik spreek al Nederlands. Ik heb tijdens mijn
taalverwerving echter niet geleerd wie Max Havelaar uitgaf,
wat P.C. Hooft allemaal geschreven heeft, hoe taal mensen
kan overtuigen en hoe spraakbeperkingen geconstateerd
worden. Natuurlijk bespreken we ook zinsbouw en woordvorming en moeten we ons, inderdaad, zo nu en dan buigen
over d/t-kwesties. Maar nee, we zitten niet de hele dag

BW’er heb je uiteraard wel sterke connecties met het
ziekenhuis, de artsen en de patiënten. Wij staan net zozeer in
dienst van de patiënt als de arts waar je met je kwalen
naartoe gaat, maar wel iets verder van het ziekbed vandaan.
Nooit zullen wij de dokter zijn die aan datzelfde ziekbed staat
en de patiënt zijn diagnose vertelt. Wij zijn de knappe koppen
die de dokter komen vertellen dat er misschien nog hoop is,
dat er een andere manier is om de patiënt wellicht te
genezen.
‘O, maar het is dus wel een soort van Geneeskunde?’
‘Eh, nou…’
‘Want ik heb al tijden last van hoofdpijn en duizeligheid. Dan
weet jij vast wel wat het is?’
‘…’
Nog zo’n misvatting, die hand in hand gaat met misvatting
nummer één. Namelijk dat je een wandelende medische
encyclopedie bent. Ik denk dat geneeskundestudenten hier
misschien nog wel meer mee te maken krijgen en - sure meer weten dan wij BW’ers. Toch zijn we allemaal studenten
en helemaal niet in de positie om jou, je vader en zijn

Onzin. Wiskunde, Natuurkunde, Informatica… We
leven in de 21e eeuw, maar nog steeds worden
bètastudies vooral gezien als ‘iets voor mannen’. De
Universiteit Leiden houdt niet van hokjes en doet er
veel aan om te zorgen dat jongens én meisjes voor die
exacte studies kiezen. Wist je dat de Verenigde Naties
9 februari hebben gekozen als International Day of
Women and Girls in Science? Die dag staat bij de
Universiteit Leiden dus ook in het teken van de rol van
vrouwen in de bètawetenschap.

medicijngebruik te helpen. Daarvoor heb je huisartsen en
specialisten, die véél langer gestudeerd hebben en op onze
leeftijd waarschijnlijk op hetzelfde probleem stuitten.
‘Dus je gaat later in het lab werken?’
‘Ja, dat kan…’
‘Dat lijkt me saai!’
Mensen verwarren BW met de laborantenopleiding. Deze
misvatting is het resultaat van vreemde stockfoto’s en
wetenschappers in het nieuws. Op het journaal worden onze
wetenschappers (ook uit het LUMC!) vaak geïnterviewd in
een labjas én in het lab. Maar de wetenschappers die aan het
woord zijn, bevinden zich vaak amper in het lab. Hoe langer je
je in de onderzoekswereld bevindt, hoe minder je daar komt.
Alumni gaan trouwens ook vaak aan het werk bij bedrijven of
bij de overheid.
Zo. Even wat zaken rechtgezet. Vraag BW’ers liever naar
CRISPR-Cas of hun lievelingsgen. Dan hoor je met hoeveel
passie we over ons vak kunnen praten.

dictees te maken en, nee, we kennen het woordenboek niet
uit ons hoofd. Mensen die dit wel denken, zitten er simpelweg naast.

correct beschouwen, zou vroeger ‘fout’ zijn geweest. Het zijn
juist veranderende taalnormen die neerlandici interessant
vinden.

‘Nee, we zitten niet de hele dag dictees te
maken’

‘O, dus je wordt leraar?’ Ook deze vraag klinkt elke (oud-)
student Nederlands vast bekend in de oren. Hoewel er
inderdaad veel neerlandici in het onderwijs terechtkomen,
vindt de overgrote meerderheid zijn toekomst ergens anders.
Uit een arbeidsmarktonderzoek bleek dat slechts 22% van de
Leidse alumni in het onderwijs ging werken. Andere populaire
sectoren waren bijvoorbeeld communicatie, zakelijke
dienstverlening en journalistiek. Voor mensen die zich in de
studie verdiept hebben, zal dit niet als een verrassing komen.
De specialisaties binnen de bachelor, evenals de eventuele
masters, geven een goede indruk van de breedte van de
studie. Van middeleeuwse literatuur tot neurolinguïstiek, je
toekomst is met deze studie nog allesbehalve bepaald.

Hoewel je als neerlandicus inderdaad geacht wordt foutloos
te kunnen spreken en schrijven, is het niet zo dat we anderen
hierop zullen aankijken. Integendeel, variaties in taalgebruik
spelen een belangrijke rol in een aantal vakken. In deze
vakken gaat het er niet om wat er gezegd wordt, maar
waarom iets gezegd wordt. Hoewel de meesten van ons nog
steeds diep van binnen zullen gruwelen van als/dan-fouten, is
het niet aan ons om die te verbeteren. De redenen achter
deze fout zijn voor ons van veel groter belang. Waarom gaat
dit verkeerd? Daarnaast is het nog maar de vraag in hoeverre
we van een fout moeten spreken. Veel van wat we nu als

Vreemde vragen aan
studenten Criminologie

Door: Kelly van Eeten, student Criminologie
Elke student krijgt ermee te maken: vooroordelen over je
studie. Het is heel lief als andere mensen interesse tonen.
Maar als tante Jans voor de vijfde keer vraagt of je inside info
hebt over een bepaalde zaak in het nieuws, ben je er wel een
beetje klaar mee. Pas had ik een zwart-witte streepjestrui
aan en zei mijn oma dat het goed paste bij mijn werk in de
gevangenis. Ik ben nog nooit in een gevangenis geweest.
De vreemdste vragen over mijn studie op een rijtje.
1. Dus jij gaat later bij de NCIS werken?
Hoe spannend die gelijknamige tv-serie ook is (guilty pleasure), als criminoloog ga je hier niet terechtkomen. Ten eerste
omdat we geen acteeropleiding volgen. Ten tweede is het niet
realistisch om op naaldhakken en met losse haren op een

plaats delict rond te lopen. Voor mij is criminologie het mooiste
vakgebied dat er is, ook al kan ik later niet bij NCIS werken. Je
kijkt vanuit heel veel verschillende hoeken, van economie tot
psychologie en recht - naar één fenomeen.
3. Vind je criminologie niet eng?
Het enige enge aan mijn opleiding is de intens
grote hoeveelheid studiestof die we elke week
opgelegd krijgen. O, en van het statistiekprogramma
SPSS heb ik ook wel wat slapeloze nachten gehad.
Je stages kunnen spannend zijn, ik heb stagegelopen
bij John van den Heuvel en de politie en daar kreeg ik
soms wel een flink shot adrenaline van. Maar criminologie
zelf is gewoon een wetenschappelijke opleiding, waarbij je
voornamelijk met je neus in de boeken zit.
4. Eigenlijk ben je na je opleiding dus de perfecte crimineel?
Klopt.

Geschiedenis en Archeologie:
één pot nat?
Fout. Bij beide studies ben je bezig met het verleden.
Maar verder is het een wereld van verschil.
Bij Geschiedenis leer je gebeurtenissen die nu
plaatsvinden beter begrijpen door kennis uit het
verleden. Na je studie kun je heel veel kanten op. Je
kunt onder andere journalist worden of leraar, maar
ook adviseur of onderzoeker.
Bij Archeologie ‘beweeg je je op raakvlakken van de
historische, sociale en natuurwetenschappen’. Dat
klinkt wat vaag. Maar wat je doet, is sporen zoeken
van samenlevingen uit het verleden. Zo kun je
ontdekken hoe culturen met cultureel erfgoed
omgingen. Je kunt na deze studie bijvoorbeeld gaan
werken als archeoloog, als museummedewerker of
ook als onderzoeker.
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Het Haagse studentenleven

Studeren in Den Haag

doe je zo

‘Den Haag is echt een grote stad. Hier gebeurt het. Je begeeft je als
Bestuurskundestudent letterlijk tussen de ministeries waarover je leest.
Het is echt heel leuk om zo dichtbij het vuur te studeren en te wonen. Toen
ik hier net woonde, was het wel even zoeken, Den Haag is niet zo compact
en studenten wonen hier verspreid over de stad. Google Maps moest me
van de ene naar de andere plek brengen. Maar inmiddels weet ik mijn weg
goed te vinden.’

De gezelligste verenigingen, de leukste kroegjes,
de mooiste restaurants... Wil je alvast een beetje wegwijs
worden in Den Haag? Kijk mee in het Haagse studentenleven
van Joshua Keet.

Een dag uit het leven
van student Joshua
Joshua Keet (23) kent Den Haag inmiddels als zijn broekzak. Hij is
ouderejaarsstudent Bestuurskunde, en heeft dus een groot deel van zijn
studententijd gehad. Inmiddels loopt hij stage bij de Algemene
Rekenkamer. Zijn dagen in de afgelopen jaren? Die waren gevuld met heel
veel hiervan:

‘Wat echt mooi aan Den Haag is, is dat je zo snel middenin het groen en
de natuur bent. Het Haagse Bos is een van mijn favoriete plekken, daar ga
ik graag hardlopen. En het is ook een goede plek om in het gras op een
kleedje te chillen en te picknicken.’

‘Mijn stage bij de Algemene Rekenkamer is superinteressant.
Bestuurskunde is heel breed, je leert een hoop. Dan is het toch mooi om
die opgedane kennis en ervaring toe te passen. Het nieuwe ritme was
even anders. De wekker gaat om kwart over zeven. Als ik nu te laat naar
bed ga, heb ik daar wel last van. Maar het went snel. En ik heb nog
genoeg vrije tijd over om nog enigszins student te zijn.’

‘Er zijn ontzettend veel leuke cafeetjes en restaurants in
Den Haag. Echte plekken waar alleen maar studenten komen zie je hier
minder, alles is een beetje gemengd. Het Plein is
nog steeds een van mijn favoriete bestemmingen voor een biertje. Fijne
terrassen in de zon, veel mensen, er hangt een goede sfeer.’

De leukste plekken in Den Haag
volgens Joshua
Den Haag studentenstad

• Het Scheveningse strand: een half uurtje fietsen en je staat met je

voeten in het zand, de ideale plek om uit te waaien na een dag hard studeren.

• De Koninklijke Schouwburg: regelmatig kun je er kaartjes

voor voorstellingen krijgen tegen speciale studentenprijzen.

• De Connaisseur: goedkoop en lekker eten, ideaal dus voor studenten.
Je krijgt er een driegangenmenu voor twintig euro.

• The Fiddler: een Iers café waar de bierproeverij een aanrader is.

Er worden regelmatig voetbalwedstrijden op groot scherm vertoond.
Het is er dan enorm druk en heel gezellig.

‘De opleiding Bestuurskunde zit in een heel mooi nieuw gebouw,
Wijnhaven, dichtbij het Centraal Station. Het is een fijne plek. Er zijn veel
internationale studenten. Het is er heel open en ruimtelijk. Studeren doe ik
het liefst in de faculteitsbibliotheek. Studeren voelt daar anders dan thuis.
Je zit aan een lange tafel met tien andere studenten, en dat motiveert je
om langer door te gaan. Soms nemen we samen een lunchpauze of gaan
we koffie halen. Daarna studeert iedereen gewoon weer verder.’

Bij de Universiteit Leiden in Den Haag studeer je in het centrum van de Nederlandse politiek en het internationaal recht. Den Haag is de meest internationaal georiënteerde stad van
het land. Logisch, met al die ambassades, multinationals en gerechtshoven. Het maakt de stad tot de aangewezen plek om je te verdiepen in de grote uitdagingen van deze tijd, zoals
veiligheid, klimaat, duurzaamheid en migratie. Opgaven die vragen om een overkoepelende aanpak. Dat is dan ook waar de Universiteit Leiden zich in Den Haag op richt: internationaal recht, vrede en veiligheid; politiek en openbaar bestuur; stedelijke vraagstukken en gezondheid. Den Haag, de snelst groeiende studentenstad van het land, waar jij deel van kan
uitmaken! En naast je studie? Met 35 musea, 22 theaters en concertzalen en honderden restaurants, koffiebarretjes, cafés en terrasjes loop je geen moment het risico op verveling.
Het hele jaar door worden er festivals en evenementen georganiseerd. In Scheveningen, de achtertuin van Den Haag en op fietsafstand, vind je ook nog eens elf kilometer strand
met een bruisende boulevard vol leuke strandtenten.
Meer informatie over studeren en wonen in Den Haag: bachelors.universiteitleiden.nl/denhaag
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Na je studie Special Universiteit Leiden

Leidse ontdekkingen

Wat we weten dankzij

wetenschap

Wetenschappers tellen, meten en onderzoeken van alles. Hun werk bestaat voor een groot deel uit het zoeken
naar nuttige kennis. En zo worden steeds weer nieuwe interessante ontdekkingen gedaan. Bijvoorbeeld deze
vijf hieronder, allemaal afkomstig van de Universiteit Leiden.

Wist je dat...

15

Afgestudeerd,

en dan?

Zie je jezelf al staan, over een aantal jaar? Met een masterdiploma vers in je hand,
je bachelordiploma in je broekzak en de wereld aan je voeten? Wie afzwaait aan de
Universiteit Leiden, doet dat met een rugzak vol kennis, vaardigheden en analytisch
denkvermogen. De perfecte bagage voor je eerste baan.
Waar belanden Leidse oud-studenten?

De Universiteit Leiden telt inmiddels zo’n 110.000 (geregistreerde) oud-studenten, die op zeer diverse
plekken terechtkomen. Samen hebben ze hun vleugels uitgeslagen naar in totaal 136 landen. Hieronder
vertellen twee alumni hoe hun leven verliep na hun opleiding aan de Universiteit Leiden.

…je ochtend humeur niet jouw schuld is?
Neuropsycholoog Kristiaan van der Heijden onderzoekt slaapgedrag. Belangrijk, want wil je
optimaal functioneren, dan heb je genoeg slaap nodig. Hij ontdekte samen met andere onderzoekers dat het bioritme van pubers door hormonen een uur opschuift ten opzichte van
kinderen. Maar je schooltijden schuiven niet mee. Wat begrip voor jouw ochtendhumeur kan dus
geen kwaad. En er valt nog veel meer leuks te weten over het puberbrein. Bijvoorbeeld dat het
veel socialer is dan sommige volwassenen soms denken!

…veel strandzand barst van het plastic?
Milieuwetenschapper Thijs Bosker is elke dag bezig met plastic. Plastic is overal, weet hij. Elk jaar
komt er negen miljard kilo aan plastic in het milieu terecht. Ongeveer anderhalve wolkenkrabber,
als je het allemaal zou opstapelen. En dan heeft hij het nog niet over microplastics: deeltjes
afkomstig van grotere stukken plastic, die zo klein zijn dat je ze niet eens kunt opruimen. Die
blijven dus voor altijd rondzweven. Bosker deed een onderzoek waarin hij mensen door heel
Europa strandzand liet verzamelen. Weleens in Scheveningen geweest? In elke kilo zand vind je
daar zo’n vijfhonderd stukjes microplastic.

…je beter góed kunt piekeren dan half?
Huh? Piekeren is toch slecht? Klopt. Als je het te veel doet wel tenminste. Psycholoog en
wetenschapper Bart Verkuil ontdekte samen met collega’s dat je er op de lange termijn zelfs
hartklachten van kunt krijgen. Maar een van zijn tips is wel: áls je piekert, doe het dan maar
gewoon goed. Verkuil: ‘Piekeren gebeurt vaak halfslachtig. Besluit dus actief: waar ik nu over
pieker, dat is dus iets wat ik belangrijk vind. Ik ga daar nú geen tijd in stoppen, maar vanmiddag
las ik een half uur in. Dan neem ik het even heel serieus. Denk tijdens dat half uur in oplossingen:
is dit probleem iets wat ik nu kan oplossen? Of moet ik het accepteren omdat ik er nu toch niks
aan kan doen?’

… Rembrandt een beetje klonk als de Jeugd van Tegenwoordig?
‘Skilderai.’ Het klinkt als een woord uit Watskeburt van de Jeugd van Tegenwoordig. Maar het
was meesterschilder Rembrandt die ‘schilderij’ vroeger zo uitsprak, wat hij vermoedelijk best
vaak deed. Een internationaal team van wetenschappers heeft de stem van Rembrandt gereconstrueerd voor ‘De Rembrandt Tutorials’ van het Rijksmuseum. In zes schilderlessen op YouTube
volg jij lessen van Rembrandt himself. Olga van Marion is een van de Leidse taalkundigen die
onderzocht wat voor woorden de schilder gebruikte en hoe hij ze mogelijk uitsprak. Ze is
deskundige op het gebied van zeventiende-eeuwse taal en schilderkunst. ‘De sch-klank, zoals
wij hem vandaag uitspreken, kende men in de zeventiende eeuw nog niet. Rembrandt sprak dan
ook niet over schilderkunst, maar ‘skilderkonst’.’ Benieuwd? Zoek op YouTube op de termen
‘Rembrandt’ en ‘tutorial’ en je vindt de Rembrandt Tutorials.

Dave Ensberg (31)
Studeerde: Bestuurskunde
Is nu: voorzitter College van Bestuur Stichting Biezonderwijs

Hulp bij het zoeken naar een baan

Na je (doorgaans) driejarige bacheloropleiding kies je een één- of
tweejarige masteropleiding om je te specialiseren. Je kunt kiezen voor
een master in een verwant vakgebied, of een onderzoeksmaster.
Tijdens je bachelor verdiep je je al in alle mogelijke keuzes en krijg je
begeleiding om de juiste weg in te slaan.
Aan het werk
Met een masterdiploma op zak kun je eindelijk solliciteren op de baan
waar je nu al van droomt. Dat hoef je niet alleen te doen: de Universiteit
Leiden helpt je op alle vlakken.
De online Leiden University Career Zone begeleidt je bij elke stap: van
zelf-analytische testen om te ontdekken waar je zou willen werken tot
het zoeken naar vacatures, je presentatie op LinkedIn en je sollicitatievaardigheden. Zo ligt die droombaan straks voor het grijpen.

‘Op mijn veertiende wist ik al dat ik Bestuurskunde wilde studeren. Dat komt door mijn ouders en achtergrond. Mijn
grootvader was vicepresident van Suriname, van jongs af aan kreeg ik zijn verhalen mee. Ik was gefascineerd door de
vraag hoe het moet zijn geweest om bestuurder te zijn van zo’n jonge republiek. Tijdens mijn studie liep ik stage bij
het vaktijdschrift PM, dat is belangrijk voor me geweest. Voor het eerst ervoer ik het samenspel tussen de overheid
en de maatschappij in de praktijk. Naar aanleiding van artikelen bij PM en een prijs voor mijn bachelorscriptie werd ik
door PricewaterhouseCoopers benaderd met de vraag of ik daar wilde werken. Werken bij PwC is als voetballen in de
Champions League van de adviesbureaus in het openbaar bestuur. Zo is mijn carrière gaan rollen.’
Eveline Kamstra (52)
Studeerde: Psychologie en Chinastudies
Werkt nu: als zelfstandig redacteur, bladmanager en tutor voor expats

En het mooie is: je hoeft het niet alleen te doen. De Universiteit Leiden
telt immers 100.000 alumni met verschillende studieachtergronden,
werkzaam op talloze verschillende plekken en in diverse functies. Dat
levert een enorm alumninetwerk op, bomvol kennis en ervaring waar jij
als (bijna-)arbeidsmarktbetreder handig gebruik van kunt maken. Je
kunt je aanmelden voor het Universiteit Leiden Mentornetwerk om
vragen te stellen en advies te krijgen van ervaren alumni. Of het nou
over je masterkeuze, stage, eerste baan, solliciteren, werkbezoeken of
een specifiek bedrijf of specifieke branche gaat: je hoeft het wiel niet
opnieuw uit te vinden, je voorgangers helpen je graag!
Voor een extra steuntje in de rug is er bovendien het regelmatig
terugkerende Coachcafé voor jonge alumni. Hierin ga je op één avond
tijdens verschillende sessies met professionele coaches (allemaal alumni
van de Universiteit Leiden) in gesprek over je loopbaan en je wensen op
dit vlak. Je praat over je talenten, doelen en weg daarnaartoe. Door
samen te sparren, leer je ook van de anderen. Tijdens de netwerkborrel
na afloop kun je rustig napraten, ervaringen uitwisselen en contactgegevens delen met mensen die je wellicht verder kunnen helpen. Handig
als je net bent afgestudeerd en niet weet waar je moet beginnen dus,
maar ook tegen de tijd dat je al meerdere jaren aan het werk bent en
twijfelt wat je volgende stap moet worden. Kortom: de Universiteit
Leiden helpt je nog jarenlang.
Ga voor meer informatie over begeleiding richting de arbeidsmarkt op
careerzone.universiteitleiden.nl.

Wist je trouwens ook dat…
…ontbijten echt belangrijk is?
Wetenschappers aan het Leids Universitair Medisch Centrum kunnen je dat na jaren van
onderzoek uitleggen. Het zit zo: in je lijf zit bruin vetweefsel. Dat verbrandt suiker en vet om je
lijf warm te houden. De wetenschappers ontdekten bij muizen dat bij die nachtdieren het bruine
vet aan het begin van de nacht echt actief wordt. Ook bij mensen bestudeerden de onderzoekers
de werking van dat bruine vet. Rond de tijd dat jouw wekker gaat, is dat vet bij jóu op z’n
actiefst. Het vet in een maaltijd die je ’s ochtends eet, wordt door het actieve bruine vet vooral
verbrand in plaats van opgenomen. In de avond is jouw bruine vet veel minder actief. Van wat je
dán eet, verbrand je een stuk minder.

Je als student aan de Universiteit Leiden, al kunt bijdragen
aan belangrijk onderzoek? Dat begint niet pas wanneer je
als afgestudeerde wetenschapper aan de slag gaat.
Ook tijdens je opleiding doe je al onderzoek. In het eerste jaar
leer je al vaardigheden hoe je een onderzoek moet opzetten en bij
sommige vakken ga je vervolgens ook aan de slag om mee te werken
aan een onderzoek van een docent. Zo ga je zelfs al tijdens je
studietijd op jacht naar nieuwe nuttige ‘weetjes’.

‘Aan het eind van mijn studie Psychologie, in de jaren tachtig, was het moeilijk om aan een baan te komen, maar dat
lukte me. Ik heb uiteenlopende functies uitgeoefend tot ik voor mezelf begon als zelfstandig redacteur. Eind jaren
negentig verscheen er veel vertaalde Chinese literatuur op de Nederlandse markt. Zo kwam ik in contact met het
werk van de schrijvers Ha Jin en Xiaolu Guo - en ik vond die Chinese cultuur fascinerend. Ik ben het bovenal gaan
studeren uit interesse voor het volk en de cultuur. De Aziatische kunst heeft me daarbij het meest gegrepen en komt
terug in mijn huidige werk. Ik heb allerlei vaardigheden uit beide studies meegenomen waaraan ik nog steeds veel
plezier beleef. Van leren prioriteren tot het openstaan voor andere invalshoeken en verwondering.’
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29.520
studenten staan
hier ingeschreven

129

2

De universiteit geeft onderwijs in
twee steden: Leiden en Den Haag

LEIDEN

DEN HAAG

van zoveel verschillende
nationaliteiten
Zoveel bacheloropleidingen
zijn er:
45 in Leiden
7 in Den Haag

52
16

Nobelprijswinnaars studeerden,
gaven les of deden onderzoek
in Leiden

30
studentenverenigingen:
van gezelligheid tot watersport,
van religieus tot internationaal

1575

is het geboortejaar van deze
oudste universiteit van Nederland

75

Je hebt een ruime keuze
uit masteropleidingen

6.094
wetenschappelijke publicaties
door hoogleraren en universitaire
docenten in 2018

600
uitwisselingsprogramma’s

3

OKTOBER

Op 3 oktober zijn Leidse
studenten vrij: dan viert de
stad het Leidens Ontzet

