
Staat je vraag of behoefte niet op deze 
kaart? Dan kun je het beste contact  

opnemen met de assessor,  
assessor@hum.leidenuniv.nl.

UniversiteitFaculteit

Opleiding

Je hebt een vraag over je studie(planning).

Je wilt iets over jouw studie signaleren of 
aankaarten.

Je wilt een verzoekschrift in verband met je  
studie indienen.

Je hebt een vraag over cijfers of uSis-zaken.

Bij wie moet je zijn: Studiecoördinator
Email: Per opleiding verschillend

Bij wie moet je zijn: Opleidingscommissie
Email: Zie https://fgw-commissies.leidenuniv.nl/

Bij wie moet je zijn: Examencommissie
Email: Zie https://fgw-commissies.leidenuniv.nl/

Bij wie moet je zijn: Onderwijsadministratie
Email: Per opleiding verschillend

Je hebt een vraag over het kerncurriculum, 
minoren of PHD-trajecten.

Je bent eerstejaars en wilt wegwijs gemaakt 
worden op je faculteit.

Je hebt een vraag over stages of je loopbaan  
na je studie.

Je hebt een vraag over studeren in het buitenland.

Bij wie moet je zijn: Studiepunt
Email: studiepunt@hum.leidenuniv.nl

Bij wie moet je zijn: POPcorner
Email: popcorner@hum.leidenuniv.nl

Bij wie moet je zijn: Career Service Humanities
Email: careerservice@hum.leidenuniv.nl

Bij wie moet je zijn: Humanities International Office
Email: studyabroad@hum.leidenuniv.nl

Je voelt je onbehoorlijk behandeld en wilt een 
klacht indienen.

Bij wie moet je zijn: Klachtencoördinator,  
Jonatan Wirix-Speetjens, assessor in het 
Faculteitsbestuur
Email: assessor@hum.leidenuniv.nl

Je voelt je onbehoorlijk behandeld en wilt een 
klacht indienen bij een onafhankelijke partij.

Je wilt in vertrouwen een probleem bespreken.

Je wilt informatie of ondersteuning bij bijzondere 
regelingen.

Je ervaart problemen van psychologische aard.

Bij wie moet je zijn: Ombudsfunctionaris,  
Eugène van der Heijden
Email: ombudsfunctionaris@leidenuniv.nl

Bij wie moet je zijn: Vertrouwenspersoon

Bij wie moet je zijn: Studentendecaan
Email: decanen@sea.leidenuniv.nl

Bij wie moet je zijn: Studentenpsycholoog
Email: psychologen@sea.leidenuniv.nl

Ongewenst gedrag: 
Piet de Boer, pdeboer@winstonpartners.nl
Marieke Brunings, m.brunings@winstonpartners.nl
Misstanden (klokkenluiden):
Gert de Boer, info@8hoog.nl

Hoe kunnen wij  
je helpen?

Wij maken je wegwijs!

De Universiteit Leiden kan jou op verschillende manieren 
ondersteunen of begeleiden tijdens het verloop van je 
studie. Om ervoor te zorgen dat jij het overzicht behoudt 
en weet wat je van wie kunt verwachten, bieden we je deze 
Wegwijskaart.



Meer informatie vind je in het Wegwijsboekje van de 
faculteit Geesteswetenschappen.  

Deze krijg je uitgereikt bij de introductiedag van je 
opleiding en is af te halen bij het studiepunt in het Lipsius. 

Daarnaast is er ook een online versie beschikbaar.

De Faculteit der Geesteswetenschappen verzorgt met 930 
medewerkers aan circa 7.300 studenten in 24 bachelor- en 
26 masteropleidingen onderwijs. Er is een rijkdom aan 
expertise op het terrein van de filosofie, geschiedenis, 
kunstgeschiedenis, kunsten, letterkunde, taalkunde, 
religiestudies en regiostudies van vrijwel de gehele wereld. 
Ons universitaire motto ‘Bij ons leer je de wereld kennen’ 
brengen wij dagelijks in praktijk. 

De faculteit wil een plek zijn voor kritisch, actieve en 
bovenal betrokken studenten.  Zie ook ‘Medezeggenschap: 
hoe werkt dat precies op Youtube https://youtu.be/
PtgBhSjTZu8

Bij ons leer je de wereld kennen

Faculteit der Geesteswetenschappen

WegwijskaartStudiecoördinator
  Studieplannen, studievertraging, algemene  
  studieproblemen etc.
Opleidingscommissie
  Feedback en suggesties over het onderwijs
Examencommissie
  Vrijstellingen, goedkeuring keuzevakkenpakket of  
  stage   als opvulling minorruimte etc. 
Onderwijsadministratie
  Inschrijven voor studieactiviteiten, verwerken  
  examens en tentamens
 
Studiepunt
  Kerncurriculum, minoren en eerste vragen over  
  PhD-trajecten
POPcorner
  Wegwijsgesprekken, buddysystemen, cursussen,  
  workshops, lezingen, borrels etc.
Klachtencoördinator
  Alle soorten klachten binnen de faculteit 
Career Service Humanities
  Individueel advies, stages, workshops,  
  voorlichtingen, cv-/brief-/LinkedIn-check,  
  tests, alumni- en werkgeverscontacten etc.
Humanities International Office
  Advies over buitenlandstudie, beurzen, wat  
  te regelen voor vertrek etc.
 
Vertrouwenspersoon
  Kwesties betreffende ongewenst gedrag, misstanden    
  of de wetenschappelijke integriteit van medewerkers
Studentendecaan
  Studie in combinatie met een functiebeperking,  
  topsport, ouderschap, financiële zaken, conflicten etc.
Studentenpsycholoog
  Persoonlijke problemen en/of studieproblemen van  
  psychologische aard
Ombudsfunctionaris
  Alle soorten klachten binnen de universiteit

Samengevat: Wie doet wat? Faculteit der Geesteswetenschappen


