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Beste student,

Welkom op de Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW)! Mijn naam is Linde Helfrich en 
ik ben de assessor van deze faculteit, wat inhoudt dat ik als student-lid deel uitmaak van het 
Faculteitsbestuur. Als portefeuillehouder studentenzaken houd ik me bezig met de belangen 
van alle studenten in de faculteit. Ik ben derdejaars student Politicologie en tweedejaars bij 
Latijns-Amerikastudies.

Voor jou wordt dit een speciaal jaar: je start met je studie aan de Universiteit Leiden! Je leert 
nieuwe mensen kennen en je ontdekt een nieuwe stad. In dit boekje hebben we praktische 
informatie voor je op een rijtje gezet, zodat je je nog sneller thuis zult voelen en weet bij wie je 
waarvoor terecht kunt met vragen. 
Daarnaast kun je ook altijd bij mij terecht als aanspreekpunt voor vragen, wanneer je denkt 
dat de faculteit iets mist of wanneer je dingen signaleert die verbeterd kunnen worden. Het 
belangrijkste is namelijk dat je je hier thuis gaat voelen op de FSW. Want je thuis voelen 
binnen je studie, binnen de faculteit en binnen de universiteit, is van cruciaal belang voor het 
slagen van jouw studie en studententijd! 

Namens het faculteitsbestuur wens ik je veel succes met, maar ook vooral veel plezier in je 
studie. 

Linde Helfrich
Assessor

Kamer 3C03
assessor@fsw.leidenuniv.nl
 

Voorwoord
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Pieter de la Courtgebouw

Het hoofdgebouw van de Faculteit der Sociale Wetenschappen is gehuisvest in het Pieter de la 
Courtgebouw.
 
Adres
 
Wassenaarseweg 52, 2333 AK Leiden
 
Openingstijden

Ma t/m do 07.00 tot 22.00 en vr 07.00 tot 20.00  

Openingstijden restaurant (lunch)

Ma t/m vr 11.30 tot 13.45 

Openingstijden café

Ma t/m do 08.30 tot 18.00 en vr 08.30 tot 15.00
 
Sluitingsdagen

In het studiejaar 2019-2020 is het gebouw gesloten op:
u	Donderdag 3 oktober 2019 en vrijdag 4 oktober 2019 (Leidens Ontzet);
u	Woensdag 25 december 2019 t/m woensdag 1 januari 2020 (Kerstreces);
u	Vrijdag 10 april 2020 (Goede Vrijdag);
u	Maandag 13 april 2020 (Tweede Paasdag);
u	Maandag 27 april 2020 (Koningsdag);
u	Maandag 4 mei 2020 (Dodenherdenking);
u	Dinsdag 5 mei 2020 (Bevrijdingsdag);
u	Donderdag 21 mei 2020 (Hemelvaartsdag);
u	Vrijdag 22 mei 2020 (verplichte sluitingsdag);
u	Maandag 1 juni 2020 (Tweede Pinksterdag).

Lokalen 

In het gebouw zijn de lokalen aangeduid met vier tekens: het eerste teken is de verdieping 
(S = souterrain, 1 = eerste verdieping, enzovoort); het tweede is A of B (de linkerhelft van elke 
verdieping is A, de rechterhelft is B); de laatste twee cijfers geven het nummer van het lokaal aan.
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LU-Card

De LU-Card is je studentenkaart. Je gebruikt hem als bibliotheekkaart, toegangspas tot diver-
se gebouwen en om te printen.

Je kunt de LU-Card op twee verschillende manieren aanvragen:
u	je gaat langs bij Studentencentrum Plexus (Kaiserstraat 25, Leiden). Zie pagina 17.
u	je vraagt hem online aan via  LU-card.leidenuniv.nl

ULCN-account

Elke student aan de Universiteit Leiden krijgt een ULCN-account (ULCN = Universiteit Leiden 
Community Network). Hiermee krijg je toegang tot PC’s, uMail, digitale leeromgeving Black-
board, de digitale bibliotheek en catalogus (uLip), de video Portal en kun je je registreren voor 
vakken en tentamens via uSis. 

uMail

Je ULCN-account geeft toegang tot je Universiteit Leiden e-mailadres (uMail). Alle commu-
nicatie van de Universiteit verloopt via uMail, dus het is noodzakelijk om je uMail regelmatig 
te checken. Het is aan te bevelen om je e-mails te laten forwarden naar je privé e-mailadres. 
Inloggen doe je via  webmail.leidenuniv.nl/

Meer informatie vind je op  student.universiteitleiden.nl >studie & studeren>studiefaciliteiten>
ICT-diensten

uSis

Je ULCN-account geeft toegang tot je uSis. uSis gebruik je voor: 

u	opvragen van behaalde tentamenresultaten;
u	wijzigen van je adres;
u	inschrijven voor vakken;
u	aan- en afmelden voor tentamens;
u	aan- en afmelden voor werkgroepen;
u	bekijken van je rooster. 

Inloggen doe je via  usis.leidenuniv.nl met je ULCN account en wachtwoord. Als je vragen 
hebt over het gebruik van uSis kan je kijken op de volgende website:
 studenten-faq.leidenuniv.nl/category/usis

Meer informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens is te vinden op: 
 student.universiteitleiden.nl > administratie > inschrijven voor vakken en tentamens

Communicatie
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Studiegids

In de Studiegids staat alle informatie over de vakken van jouw opleiding. Je kunt daar gede-
tailleerde vakbeschrijvingen vinden, docenten, het rooster en de verplichte literatuur.

 studiegids.universiteitleiden.nl



7

Blackboard

Blackboard is de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden. Via Blackboard kun je 
allerlei informatie vinden over de studieonderdelen (‘Courses’ in Blackboardjargon), zoals het 
rooster, (verplichte) literatuur, sheets, geluidsfragmenten, mededelingen (‘Announcements’) 
en opdrachten (‘Assignments’). Docenten gaan ervan uit dat je de informatie op Blackboard 
regelmatig raadpleegt om op de hoogte te blijven.

Inloggen
De homepage is  blackboard.leidenuniv.nl. Inloggen doe je met je ULCN-account en je per-
soonlijke wachtwoord. Aan de rechterkant zie je de lijst ‘My Courses’. Dit zijn de courses waar 
je momenteel toegang toe hebt. Voor veel vakken kun je zelf inschrijven (‘Enrollen’). Is een 
vak niet zichtbaar, dan is deze Blackboard module nog niet open voor inschrijving. Het komt 
ook voor (met name bij Psychologie) dat studenten in een ‘Course’ worden ingeschreven 
(‘Enrolled’) door docenten. Je hoeft dan niets te doen, het vak verschijnt zelf in de lijst ‘My 
Courses’. Je kan ook de Blackboard app via de App Store en Play Store downloaden.

Inschrijven (Enrollen)
Zoek je cursus op in de cursuscatalogus, als volgt:

Ga naar het tabblad Courses bovenaan het scherm. Zoek in de Course catalogue
(module aan de rechterkant) bij Faculteit der Sociale Wetenschappen je cursus op. Naast de 
Course ID zie je een uitklapsymbooltje (een dubbel haakje dat naar beneden wijst). Klik hier 
op en kies ‘Enroll’. Bevestig dat door te klikken op Submit. Je hebt nu toegang tot de materia-
len voor de betreffende cursus. Ga naar het tabblad My Institution bovenaan het scherm. Dit 
is de homepage van Blackboard nadat je bent ingelogd. De cursus is voortaan te vinden en te 
openen via de module (lijstje) My Courses.
Let op: je hebt je nu alleen aangemeld binnen Blackboard. De werkelijke registratie voor 
vakken en tentamens moet via uSis gebeuren.

(De Universiteit bereidt zich voor op de overstap van Blackboard naar het nieuwe Learning Ma-
nagement System Brightspace per collegejaar 2020-2021. Stapsgewijs start deze overgang binnen 
de faculteit met de eerstejaars vakken van Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie. 
Dat betekent dat sommige studenten vanaf dit collegejaar al met Brightspace werken. Je wordt 
op de hoogte gebracht als het om één van jouw vakken gaat.)

Universiteit Leiden-app

In deze handige app vind je al je persoonlijke studie-informatie bij elkaar. Eén keer inloggen 
en je hebt overal en altijd toegang tot je rooster, resultaten, vrije studieplekken en het belang-
rijkste nieuws.

 student.universiteitleiden.nl >studie & studeren>studiefaciliteiten>ict-diensten
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Onderwijs Servicecentrum

Het Onderwijs Servicecentrum FSW is het aanspreekpunt voor al je praktische studievragen. 
Je kunt hier terecht met vragen over o.a.:
u	aanmelden, wijzigen en uitschrijven tentamens
u	uitgifte cijferlijsten (gewaarmerkte uitdraai/

verklaringen)
u	verzoekschriften
u	studieresultaten in uSis
u	informatie over contact met studieadviseurs
u	informatie over aanvragen diploma/afstuderen
u	overige vragen over je studie: als je niet weet bij 

wie je moet zijn, loop dan hier even langs.

Locatie: Rode balie op begane grond achterin centrale hal
Openingstijden balie: ma t/m do 10.00 - 14.00 en vr 10.00 - 12.00
Telefoon: 071 - 527 7779, ma t/m vr 10.00 - 12.00
E-mail: osc@leiden.edu
 universiteitleiden.nl/osc-fsw

Servicedesk 

Je kunt terecht bij de Servicedesk wanneer: 

u	je opnameapparatuur nodig hebt voor een stu-
dieopdracht. Bij de Servicedesk kan je camera’s 
en voicerecorders lenen.

u	je een zaal nodig hebt. Heb je ruimte nodig om 
met je werkgroepje een opdracht te bespreken? 
Mail dan de Servicedesk of er een ruimte vrij is.

u	je problemen hebt met je LU-Card of wanneer 
er een storing is aan een printer. Meld het bij de 
Servicedesk en zij lossen het op!

Locatie: 1e verdieping
Openingstijden: ma t/m vr 09.00 - 17.00 
Telefoon: 071 - 527 8989
E-mail: servicedeskfsw@ufb.leidenuniv.nl
ICT Helpdesk

De Helpdesk ISSC helpt wanneer je problemen hebt met je ULCN-account of met de hardwa-
re en software op een van de computers van de faculteit.
Locatie: 1e verdieping (naast de Servicedesk)

Facilitaire diensten
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Openingstijden: ma t/m vr 09.00 - 17.00
Telefoon: 071 - 527 8888
E-mail: helpdesk@issc.leidenuniv.nl

Audiovisuele Dienst

Je kunt terecht bij de Audiovisuele Dienst wanneer je vragen hebt over het gebruik van appa-
ratuur. Het reserveren van apparatuur doe je bij de Servicedesk. 

Locatie: 1B11
Openingstijden: ma t/m vr 09.00 - 17.00
Telefoon: 071 - 527 6536
E-mail: av-fsw@ufb.leidenuniv.nl

Copy & Print Shop

Voor speciale printopdrachten kun je terecht bij de Copy & Print Shop. Hier kun je bijvoor-
beeld je scriptie laten inbinden of posters laten afdrukken. Ook kan je hier terecht voor kleine 
kantoorartikelen zoals USB-Sticks en pennen. 
  
Locatie: 1e verdieping, links van de Servicedesk 
Openingstijden: ma t/m vr 08.30 – 17.00  
Telefoon: 071 - 527 3614 
E-mail: printshop@fsw.leidenuniv.nl

Bibliotheek Sociale Wetenschappen

In de Bibliotheek Sociale Wetenschappen kun je niet alleen boeken lenen, je kunt er ook on-
gestoord studeren. Er zijn 215 studieplekken en 12 
lounge plekken. Om boeken te kunnen lenen heb je 
de LU-Card nodig. 

Locatie: Begane grond
Openingstijden: ma t/m do 09.00 - 19.00 en vr 
09.00 - 17.00
E-mail: fsw@library.leidenuniv.nl
 bibliotheek.universiteitleiden.nl/over-ons/locaties/
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Wifi

Je kunt kiezen uit twee draadloze netwerken:
u	Leiden University Wireless Network (LUWA). Wanneer je in een gebouw van de universi-

teit bent, log je in met je ULCN-account.
u	Eduroam. Eduroam moet eerst worden geïnstalleerd op je laptop, tablet of telefoon. Ver-

volgens zal je apparaat automatisch verbinding maken, telkens wanneer je in een gebouw 
van de universiteit bent. Ook is Eduroam beter beveiligd dan LUWA. Voor meer informa-
tie over de installatie zie  
 issc.leidenuniv.nl/wireless-access/handleidingen-wireless-access

Printen, kopiëren en scannen

Locaties
In het Pieter de la Courtgebouw vind je printers/kopieerapparaten op de volgende locaties:

u	0B01
u	Bibliotheek FSW
u	SA17
u	1C85
u	6C86 (nabij het Master Thesis Lab)

Instructie printen
1.  Voor het printen heb je een LU-Card nodig. 
2.  Zet tegoed op je kaart via webprint.leidenuniv.nl of via de machine in de centrale hal.
3.  Kies als printer: ‘LU-Card Printer’.
4.  Op elke willekeurige printer waar je je LU-Card aanbiedt, kun je printen.
5.  Bij de door jou geselecteerde printer hangt een kaart met een printinstructie. Vragen? Ga 

dan naar de balie van de Copy & Printshop op de eerste verdieping.

Instructie scannen
Scannen is gratis. Scans kun je maken door op de printer op ‘Scan’ te drukken. Vergeet niet je 
LU-Card mee te nemen. Je kan via je uMail de scans versturen of opslaan op een USB-stick.

Computerwerkplekken 

Het Pieter de la Courtgebouw heeft 387 computerwerkplekken. Deze vind je in het souter-
rain, op de 1e t/m 4e verdieping tegenover de trap en in de volgende computerzalen: 1A26, 
1A28, 1A30, 1A32, 1A46, 2B04.

Wanneer er in deze zalen les wordt gegeven, zijn de computers tijdelijk niet beschikbaar. Op 
alle computers staan onder meer geïnstalleerd: Microsoft Office, Microsoft Internet Explorer 
en Google Chrome. Via Software Center op de PC kan je SPSS en Adobe programma’s  

Praktische zaken
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downloaden. In 1A45 vind je computers met software voor het bewerken van video’s. In 1B02 
vind je computers met software voor het analyseren van onderzoeksdata. 
Verder kun je gebruik maken van de computers in de Universiteitsbibliotheek  
(Witte Singel 27) en bij Plexus (Kaiserstraat 25).

De beschikbaarheid van de computerwerkplekken kan je zien op de volgende site:
 student.universiteitleiden.nl >studie & studeren>studie>studiefaciliteiten>studieplekken

Kluisjes

Kluisjes vind je op de eerste verdieping bij zaal 1A20. Sleutels hiervoor kunnen opgehaald 
worden bij de Servicedesk. Ook zijn er kluisjes bij de kantine en in de bibliotheek waarvoor 
geen sleutel nodig is.

Locaties colleges en tentamens
 
Het kan voorkomen dat je voor een college of tentamen naar een ander universiteits-
gebouw moet. Op  universiteitleiden.nl/locaties kun je alle locaties van de universiteit 
opzoeken.
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Bachelorstudenten: Honours College

Heb je behoefte aan extra uitdaging? Dan kun je naast je bachelor mogelijk een honours-
traject volgen. Samen met ambitieuze studenten van andere opleidingen volg je interactief 
onderwijs waarin jouw talenten optimaal tot ontwikelling kunnen komen.
Je kunt al in het eerste jaar (na het 1e semester) 
kiezen voor de extra activiteiten in het Honours 
College. Ook aan het begin van het 2e studiejaar 
kun je starten. 

Je kunt worden toegelaten wanneer je in je eerste 
semester aantoonbaar goed hebt gepresteerd, ge-
motiveerd bent én een studie volgt aan de Univer-
siteit Leiden.

E-mail: honoursfsw@fsw.leidenuniv.nl
 universiteit.leiden.nl/honours-college

Masterstudenten: Leiden Leadership Programme

Heb je de interesse en ambitie om je leiderschapskwaliteiten en kennis over leiderschap 
verder te ontwikkelen? Wil je meer leren over leiderschap in praktijk? Dan is het extracurri-
culaire Leiden Leadership Programme misschien iets voor jou! Dit programma start altijd in 
september en beslaat een heel studiejaar.

Toelating:
u	Motivatie om naast de masteropleiding een intensief extra traject te volgen.
u	Ambitie om je leiderschapskwaliteiten te ontwikkelen in de praktijk.
u	Belangstelling om over de grenzen van je eigen discipline te kijken.
u	De wens om te excelleren in een uitdagende praktijkomgeving.
u	Bereidheid tot kritische reflectie op je eigen ontwikkeling.
u	Goede studieprestaties in de bacheloropleiding of een verklaring waarom deze ontbreken.
E-mail: leadership@ha.leidenuniv.nl
 universiteitleiden.nl/honours-academy/leiden-leadership-programme 

Actief in de medezeggenschap 

Tijdens je studie kan je meebeslissen en adviseren over alle zaken die het onderwijs en de 
organisatie van de Faculteit betreffen. Je kunt actief worden in bijvoorbeeld de faculteitsraad 
of een opleidingscommissie.
 universiteitleiden.nl>studie & studeren>studie>extra uitdaging> actief in de medezeggenschap

Extra uitdaging
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Studieadviseurs

De studieadviseur van je opleiding denkt mee en begeleidt je bij vragen over:
u	de inhoud, opzet of de planning van je studie
u	een functiebeperking of persoonlijke omstandigheden
u	studievertraging en registratie studievertraging in verband met financiën
u	begeleiding bij problemen/leerbarrières
u	Bindend Studie Advies
u	studievaardigheden
u	studieloopbaanbegeleiding
u	verklaringen

Contact: zie achterin dit boekje bij opleidingsinformatie.

POPcorner

De POPcorner ondersteunt alle FSW-studenten bij hun persoonlijke ontwikkeling. Zij helpen 
je bij het maken van een goede start. En, de POPcorner helpt je om snel je weg vinden binnen 
de faculteit. De POPcorner biedt: 

u	individuele gesprekken over hoe je de optimale start kunt maken
u	begeleiding van een ouderejaars/buddy om de juiste keuzes maken
u	het ‘Slim Studeren’ inloopspreekuur voor praktische studietips
u	(online) workshops: effectief studeren, plannen en tentamen voorbereiden
u	een versnellingsgroep, om regelmaat en structuur in je studie te brengen
u	begeleiding bij het aanpakken van leerbarrières
u	studietips van - en gezelligheid met studiegenoten
u	praktische informatie voor eerste generatie studenten (als je de eerste in je familie bent 

die studeert)

Locatie: 3C01
Open deur beleid: ma, di en do 09.30 -16.00
Telefoon: 071- 527 8846
E-mail: popcorner@fsw.leidenuniv.nl
 universiteitleiden.nl/popcorner-fsw 

Vraag het een ouderejaarsstudent
 
Je kunt je ook aanmelden voor ons buddysysteem. Je krijgt dan advies van een ouderejaars-
student. Je kunt bijvoorbeeld tips krijgen over tentamenvoorbereiding en over leuke universi-
taire activiteiten.

E-mail: buddysysteem@fsw.leidenuniv.nl
 universiteitleiden.nl/buddysysteem-fsw

Studieondersteuning op jouw faculteit
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Career Service en Community Engagement Service

De Career Service biedt advies en ondersteuning bij vragen over studie(her)keuze en masterkeu-
ze, studieloopbaan en de overstap naar de arbeidsmarkt. Ze kunnen o.a. je cv en LinkedIn profiel 
checken, je helpen met je sollicatiebrief en het zoeken naar een stage of baan. Ook kunnen ze met 
je bespreken wat je nog meer kunt doen tijdens je studie om je cv op te bouwen.

De Community Engagement Service biedt advies en ondersteuning bij vragen m.b.t. relevan-
te, extracurriculaire werkervaring, vooral gericht op vrijwilligerswerk. 

Regelmatig worden er (carrière-)events en workshops georganiseerd, zie workshopkalender 
op de studentenwebsite. 

Locatie: 3C04
Open spreekuur: ma en wo 11.00 – 12.00 (of maak online een afspraak)
Telefoon: 071-527 3840
E-mail: slsfsw@fsw.leidenuniv.nl
 careerzone.universiteitleiden.nl/career-services/sociale-wetenschappen en 
 universiteitleiden.nl/community-engagement-service

Scriptieatelier

FSW (research)masterstudenten kunnen zich zonder extra kosten inschrijven voor het scriptie- 
atelier. Hiervoor is toestemming van de scriptiebegeleider noodzakelijk. Inhoudelijke vragen over 
je onderzoeksvoorstel of scriptie worden in principe door je scriptiebegeleider beantwoord.

Het scriptieatelier kan je helpen bij het schrijven van je master thesis:
u	Het atelier biedt specialistisch advies op afspraak, over onderzoeksmethoden en statistiek. 

Je kunt hiervoor zowel in de voorstelfase als scriptiefase terecht.
u	Met kleine of algemenere vragen kun je bij de scriptieatelier-medewerker (SAM) terecht. 

Deze medewerker kan je bijvoorbeeld advies geven over hoe je geschikte literatuur kunt 
zoeken, of een eerste globale richting geven voor het gebruik van een analysetechniek. 
Een SAM kan ook als klankbord fungeren als je even in een scriptie-dip zit.

u	Het atelier heeft boeken en een website met tips over het schrijven van een scriptie en 
over statistiek.

u	Er zijn 22 stiltewerkplekken met computers en verstelbare tafels en stoelen.

Het scriptieatelier is toegankelijk tijdens openingstijden van het gebouw. Medewerkers zijn 
aanwezig tijdens kantoortijden. 

Locatie: 6C02
Telefoon: 071 – 527 3851
E-mail: scriptieatelier@fsw.leidenuniv.nl
 universiteitleiden.nl/master-thesis-lab-fsw
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Studentencentrum Plexus

Plexus is een verzamelpunt en ontmoetingsplek. In Plexus vind je het Studenteninforma-
tiecentrum, de Universiteitswinkel, studiezalen, vergaderruimtes, een fitnessvoorziening en 
andere student ondersteunende facilitei-
ten, zoals de ombudsfunctionaris, Career 
Service, studentendecanen en -psycho-
logen. Ook vinden veel studentenorga-
nisaties er onderdak. Daarnaast is er het 
International House met een Common 
Room en zijn er verschillende internati-
onaal georiënteerde studentenorganisa-
ties gehuisvest. Voor studenten met een 
vluchtelingachtergrond heeft Plexus het 
Meeting Point.

Locatie: Kaiserstraat 25, Leiden 
Openingstijden: Ma t/m vrij: 09.00 - 23.00, za en zo: 11.00 - 17.00 
Telefoonnummer: 071-527 8011 
 student.universiteitleiden.nl/locaties/studentencentrum-plexus

Studentenpsychologen

Wanneer je studiegerelateerde of persoonlijke problemen met iemand wilt bespreken kan je 
een afspraak maken met een studentpsycholoog via het online afsprakensysteem op de web-
site. Het eerste gesprek duurt maximaal 30 minuten. Deze voorziening is gratis voor studen-
ten van Universiteit Leiden. 

Locatie: Plexus, Kaiserstraat 25 Leiden
Telefoon: 071 - 527 8026
E-mail: psychologen@sea.leidenuniv.nl
 student.universiteitleiden.nl>studie & studeren> begeleiding & advies> studentpsychologen

Ombudsfunctionaris

Als je vindt dat je als student onbehoorlijk (bijvoorbeeld respectloos, oneerlijk, niet volgens 
de regels) door een medewerker of een bestuursorgaan van de universiteit bent behandeld, 
kan je contact opnemen met de Ombudsfunctionaris.

Telefoon: 071 - 527 3657/8026
E-mail: ombudsfunctionaris@leidenuniv.nl
 universiteitleiden.nl>studie & studeren>begeleiding & advies>begeleiders & adviseurs> 

ombudsfunctionaris

Overige studentondersteunende faciliteiten
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Fenestra Disability Centre

Bij het Fenestra Disability Centre kun je terecht voor advies over allerlei zaken die te maken 
hebben met een functiebeperking (lichamelijk, psychisch of andere blijvende aandoening). De 
medewerkers verzorgen de intake van studenten met een functiebeperking, ondersteunen het 
aanvragen van voorzieningen en kunnen je de weg wijzen binnen en buiten de universiteit.

Locatie: Kaiserstraat 25, Leiden  
Telefoon: 071 - 527 8025  
E-mail: fenestra@plexus.leidenuniv.nl
 student.universiteitleiden.nl >studie & studeren>bijzondere situatie>studeren met een  

functiebeperking

Huisvesting

Zoek je een kamer in Leiden of Den Haag? Of huur je al een kamer en heb je een probleem of 
klacht? Via onderstaande website vind je advies en informatie.

 student.universiteitleiden.nl/studentenleven/huisvesting/

Mentornetwerk

Via het Universiteit Leiden Mentor-
netwerk kun je in contact komen 
met ervaren alumni en hen eenvou-
dig benaderen voor carrièreadvies. 
Deze online portal kan je gebruiken 
voor sollicitatie- en loopbaantips 
van Leidse alumni, informatie over 
een specifieke sector, organisatie en/
of functie of voor vragen over stu-
diekeuze (bachelor en master). Met 
behulp van verschillende zoekfilters 
kun je op de portal zoeken naar een 
mentor (ervaren alumnus) met wie 
je graag in contact wilt komen. Je moet je wel eerst aanmelden.

 careerzone.universiteitleiden.nl/arbeidsmarkt/hoe-zoek-ik-een-baan/mentornetwerk/
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Onderwijsvormen

Onderwijs vindt plaats in hoorcolleges en werk-
groepen. Vooral tijdens werkgroepen wordt er 
actieve deelname van je verwacht. Naast het 
bijwonen van colleges en werkgroepen, wordt van 
je verwacht dat je tijd besteedt aan zelfstudie (lezen 
van boeken en artikelen, het schrijven van papers 
en het voorbereiden van presentaties).

Bindend studieadvies 

Aan de Universiteit Leiden krijg je als bachelorstudent een bindend studieadvies (BSA). Dat 
wil zeggen dat je in het eerste jaar van je bacheloropleiding genoeg studiepunten moet halen 
om door te mogen gaan met je studie. Voor voltijdstudenten betekent dit minimaal 45 (van 
de 60) studiepunten. De afzonderlijke opleidingen kunnen extra eisen hebben. 
Halverwege het collegejaar (uiterlijk 31 januari) krijg je bericht over je voortgang. Als je niet 
op schema ligt, waarschuwt de opleiding je dat je studieprestaties moeten verbeteren om een 
negatief advies te voorkomen. Als je niet genoeg studiepunten hebt gehaald aan het einde van 
het eerste jaar, krijg je een negatief advies. Dit betekent dat je moet stoppen met je opleiding, 
en je vier jaar lang je niet opnieuw mag inschrijven voor dezelfde opleiding.
Als je te weinig studiepunten haalt door een bijzondere omstandigheid, zoals ziekte, bijzon-
dere familieomstandigheden, zwangerschap of een bestuursfunctie, kun je een beroep doen 
op de regeling Persoonlijke Omstandigheden. 

 student.universiteitleiden.nl/studie & studeren> studie> studievoortgang> bindend  
studieadvies

Mentor / Tutor systeem

Eerstejaars bachelorstudenten krijgen een mentor/tutor toegewezen. Hij of zij geeft je advies, 
helpt je om je weg te vinden zowel academisch als persoonlijk en geeft je praktische informa-
tie, bijvoorbeeld over hoe je je in moet schrijven voor tentamens. Je mentor/tutor is je eerste 
aanspreekpunt mocht je studie- of persoonlijke problemen ondervinden. Indien gewenst kan 
hij of zij je doorverwijzen naar andere personen of instanties.

Leids studiesysteem
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Tentamens

De Universiteit Leiden heeft een webpagina ontwikkeld, waarop je adviezen en handige tips 
ter ondersteuning van je studie kunt vinden en oplossingen voor veel voorkomende studie-
problemen. Lees bijvoorbeeld de algemene tentamentips en bestudeer ook hoe je jezelf kunt 
voorbereiden op een multiple choice-tentamen, open vragen- of een essaytentamen en een 
mondeling tentamen.
 student.universiteitleiden.nl> studie & studeren> begeleiding en advies> studietips> tentames

Het rooster en de locaties voor tentamens worden gepubliceerd in uSis, de Studiegids en op 
de studentenwebsite. Studenten mogen tot 45 minuten na aanvang van het tentamen het 
lokaal binnenkomen. Tot die tijd mag geen student de zaal verlaten (ook niet voor toiletbe-
zoek). Studenten die later dan 45 minuten na aanvang arriveren, mogen niet meer deelnemen 
aan het tentamen. Volgens de Nederlandse wetgeving mag de universiteit geen tentamens of 
papers retourneren. Als je je tentamen wilt inzien, dan kan dit binnen 30 dagen na bekend-
making van het cijfer.

In de facultaire tentamenprocedure van de FSW vind je informatie over wat er van je ver-
wacht wordt vóór, tijdens en na je tentamen. 
 student.universiteitleiden.nl/adminstratie>in- & uitschrijven>inschijven voor vakken en  

tentamens

Herkansing van tentamens
Per studiejaar kun je ieder tentamen één maal herkansen. Het is alleen toegestaan om een 
herkansing te doen als je lager dan een 5.5 hebt behaald. De herkansingsperiode verschilt per 
opleiding. Ook kunnen er aanvullende regels per opleiding gelden.

Aanmelden voor tentamens
Studenten zijn zelf verantwoordelijk voor het aanmelden voor tentamens. Je moet je in uSis 
hiervoor aanmelden. Aanmelden is alleen mogelijk tijdens de aanmeldperiode. Deze loopt 
van 100 kalenderdagen tot 10 kalenderdagen voorafgaand aan het betreffende tentamen.

ID gedurende tentamens
Bij aanvang van een tentamen dien je een geldig identiteitsbewijs en je collegekaart (en niet je 
LU-card!) te tonen. Tentamens waarop je ID kaart nummer niet vermeld staat zijn niet geldig 
en worden niet beoordeeld. 

Cijfers
De cijfers van het tentamen worden uiterlijk 15 werkdagen na de tentamendatum via uSis 
bekend gemaakt door het Onderwijs Servicecentrum.
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Tentamendata 
Het is niet mogelijk om af te wijken van de vastgestelde tentamen- of herkansingsdata. Je 
dient hiermee rekening te houden bij het plannen van bijvoorbeeld je vakantie en extra-curri-
culaire activiteiten.

Plagiaat

De Universiteit Leiden beschouwt plagiaat als een ernstig vergrijp waarop strenge straffen 
kunnen volgen. In de Regeling Plagiaat lees je wat de universiteit onder plagiaat verstaat en 
wat de mogelijke consequenties zijn.
 organisatiegids.universiteitleiden.nl/reglementen/algemeen/plagiaat
Onderwijs- en examenregelingen

Hoe opleidingen zijn ingericht is vastgelegd in het Onderwijs- en Examenregeling (OER), een 
onderdeel van het studentenstatuut. In dit reglement liggen feitelijk de belangrijkste rechten 
en plichten van de student vast ten aanzien van onder meer de volgende zaken:
u	Hoe, wanneer en hoe vaak worden tentamens afgenomen?
u	Wat is de inhoud van de opleiding?
u	Hoe lang zijn tentamens geldig?
u	Hoe zit het met vrijstellingen en toelatingseisen?

Iedere opleiding heeft zijn eigen regeling. 
 universiteitleiden.nl/onderwijs-en-examen-regelingen-fsw
 organisatiegids.universiteitleiden.nl/reglementen/studentenstatuut
Gedragscode omgangsvormen

De Universiteit Leiden wil een veilige omgeving zijn voor medewerkers, studenten en gasten. 
De gedragscode maakt helder hoe we met elkaar om willen gaan en wat je kunt doen als er 
onverhoopt iets misgaat. Het document vormt een leidraad voor integer handelen bij de om-
gang van docenten met studenten.
 organisatiegids.universiteitleiden.nl/reglementen/algemeen/gedragscode-omgangsvormen

Ongewenst gedrag
Als je ongewenst gedrag (zoals seksuele intimidatie, agressie, geweld of discriminatie) on-
dervindt, of iemand verdenkt van inbreuk op de wetenschappelijke integriteit, dan kun je je 
wenden tot onderstaande vertrouwenspersonen.

Dhr. Piet de Boer of Mevr. Marieke Brunings
Telefoon: 06 - 2504 2886 of 06 - 5265 8853
E-mail: pdeboer@winstonpartners.nl of m.brunings@winstonpartners.nl
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Er is volop gelegenheid om in Leiden je batterij op te laden, bijvoorbeeld door lekker even te 
gaan sporten of door het bezoeken van een theater of museum. Uiteraard zijn er veel gezellige 
cafés en eettentjes, maar de Universiteit Leiden biedt ook eet- en drinkgelegenheden in ver-
schillende gebouwen.
 student.universiteitleiden.nl/studentenleven/ontspanning

Als je Leiden wilt ontdekken en wilt weten welke evenementen er plaatsvinden kijk dan op:
 visitleiden.nl

Universitair Sportcentrum 

Op het Universitair Sportcentrum kun je meer dan 60 sporten en groepslessen doen, bijvoor-
beeld judo, boksen en ballet maar ook hiphop, flamenco en riverdance. Als je lid bent, kun je 
onbeperkt gebruik maken van de fitnessruimte en de aangeboden lessen.

Locatie: Einsteinweg 6, Leiden
 uscleiden.nl

Veel plezier in Leiden
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Opbouw van de bachelor

In het eerste jaar van je studie Psychologie volg je twaalf vakken. De vijf inleidende vakken in 
de belangrijkste deelgebieden laten je het brede spectrum van het vakgebied zien. Bij het vak 
Tutoraat Academische Vaardigheden leer je belangrijke vaardigheden, zoals een artikel schrij-
ven, een voordracht houden en een experiment opzetten. Dit vak wordt gegeven door je tutor, 
hij of zij is jouw eerste aanspreekpunt.

In het tweede en derde jaar mag je een aanzienlijk deel van je studiepunten naar eigen inzicht 
invullen.  

Alle beschrijvingen van vakken vind je op  studiegids.leidenuniv.nl en alle roosters op 
 student.universiteitleiden.nl > studie & studeren > studie > onderwijsinformatie > roosters

Proefpersoonpunten
Als eerstejaars student neem je deel aan wetenschappelijke onderzoeken binnen de psycholo-
gie. Alle eerstejaars psychologie studenten krijgen aan het begin van het academische jaar een 
SONA account, met dit account kun je je inschrijven voor deze experimenten op 
 https://ul.sona-systems.com/.

De inloggegevens van dit account worden aan het begin van het jaar naar je uMail verstuurd. 
Mocht je problemen ervaren bij het inloggen of gebruiken van je SONA account, neem dan 
contact op met proefpersonen@fsw.leidenuniv.nl.

Minoren 
Je kunt tijdens je tweede en derde jaar ook een minor volgen. Een minor is een speciaal sa-
mengesteld pakket van keuzevakken. De Universiteit Leiden biedt meer dan 50 minoren met 

Onderwijsinformatie Psychologie

7

Bekijk de studiegids via:
bachelors.universiteitleiden.nl/psychologie�

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

SEMESTER I 

SEMESTER I

SEMESTER I

SEMESTER II

SEMESTER II

SEMESTER II

Bachelor programma

Tutoraat Academische 
Vaardigheden

Perspectief op 
Carrièreplanning 

Keuzevakken en specialisatiecursussen 

Tutoraat Academische 
Vaardigheden

Perspectief op 
Carrièreplanning

Keuzevakken en specialisatiecursussen 

Inleiding in 
Methoden & 
Technieken 

Stress, Gezondheid & 
Ziekte 

Sociale & 
Organisatie-
pychologie 

Bachelorproject (scriptie)

Persoonlijkheid, 
Klinische en 

Gezondheids-
psychologie 

Psychometrie 

Experimenteel 
& Correlationeel 

Onderzoek 

Keuzevakken en specialisatiecursussen 

Toetsende 
Statistiek 

Consciousness 

Multivariate Data 
Analyse 

Developmental 
Psychopathology 

Ontwikkelings- & 
Onderwijs-
psychologie 

Interpersoonlijke 
Beroepsvaardigheden 

�
�

Algemene cursussen Statistiek en Onderzoekscursussen Vaardigheidscursussen BachelorprojectKeuzeruimte

Geschiedenis van 
de Psychologie 

Inleiding in de 
Psychologie 

Bio- & 
Neuropsychologie 

Cognitieve 
Psychologie 

Psychologie & 
Wetenschap 

Groepsdynamica Psycho-
diagnostiek 

7
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verschillende thema’s aan, waarvan veel interdisciplinair zijn. Voorbeelden van minoren zijn: 
Kindermishandeling en Verwaarlozing en Brain and Cognition.
 universiteitleiden.nl/onderwijs/overig-onderwijs/minoren

Studeren in het buitenland
Een studieperiode in het buitenland is dé kans om je horizon te verbreden. Specialistische 
kennis die in Leiden niet voorhanden is, vind je soms wel bij een universiteit in het buiten-
land. Je komt in contact met andere culturen en vergroot je taalvaardigheid en zelfredzaam-
heid. En dat is goed voor je kansen op de arbeidsmarkt. De Universiteit Leiden heeft uitwisse-
lingsprogramma’s met veel buitenlandse universiteiten. De buitenlandcoördinator (zie onder 
studieadviseurs) beantwoordt al je vragen over een internationale ervaring. 

Voor bachelorstudenten is de beste tijd om naar het buitenland te gaan het derde jaar. De 
voorbereiding doe je aan het eind van het eerste en begin van het tweede jaar. Om je aan 
te kunnen melden voor een semester in het buitenland dien je aan een aantal voorwaarden 
te voldoen. Zo moet je alle vakken van het eerste jaar afgerond hebben op het moment van 
aanmelden. Een cijfergemiddelde van een 7 is ook een van de vereisten. Je kunt alleen keuze-
vakken in het buitenland doen. 
 student.universiteitleiden.nl > studie & studeren > studeren in het buitenland 

Premasterprogramma

Het Instituut Psychologie biedt ook een premasterprogramma. 
Kijk op de website voor meer informatie:
 universiteitleiden.nl/onderwijs/opleidingen/master/psychology/premasterprogramma

Opbouw van de (research) master

De Universiteit Leiden biedt 10 (eenjarige) masterspecialisaties en 4 (tweejarige) research 
master tracks. De masterspecialisaties zijn intensieve fulltime programma’s met (vaak) kleine 
groepen studenten. De masterspecialisaties bevatten de volgende onderdelen:
u	Verplichte vakken
u	Keuzevakken (indien van toepassing)
u	Onderzoek en scriptie 
u	Stage

Het is mogelijk om je stage of scriptie in het buitenland te doen. Ook kun je vakken in het bui-
tenland volgen, maar houd er wel rekening mee dat je studie dan kan uitlopen. Alle inhoude-
lijke informatie over de verschillende mastervakken vind je op  studiegids.leidenuniv.nl. Kijk 
hier bijvoorbeeld voor ingangseisen, roosters en benodigde literatuur.

Schema’s van de opbouw van de verschillende masterprogramma’s vind je in de studiegids. 
Deze is te vinden via onderstaande webpagina’s onder het tabblad ‘About the Programme van 
jouw masterspecialisatie. 
 universiteitleiden.nl/onderwijs/opleidingen/master/psychology 
of
 universiteitleiden.nl/onderwijs/opleidingen/master/psychology-research 
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Studieboeken en readers

Boeken kun je bestellen via de webwinkel van onze Studievereniging Labyrint bestellen. Als je 
lid bent van de studievereniging krijg je 15% korting op de boeken.
 labyrintleiden.nl/nl/boeken/webwinkel

Je kunt de readers voor de vakken online bestellen met je account van het Universiteit Leiden 
Community Network (ULCN). 
 readeronline.leidenuniv.nl/ 

Roosters

Je kunt je studierooster zien in uSis en op de studentenwebsite:
 student.universiteitleiden.nl >Studie & Studeren>Studie>Onderwijsinformatie>Roosters
 usis.leidenuniv.nl

Inschrijven voor vakken en tentamens

Zoals genoemd op pagina 5 kun je je via uSis inschrijven voor vakken en tentamens. Voor de 
tentamens moet je je altijd zelf inschrijven. Dit is mogelijk vanaf 100 dagen tot maximaal 10 
dagen voor het tentamen. Doe je dit niet, dan kun je niet deelnemen aan het tentamen en moet 
je wachten tot de volgende tentamenmogelijkheid. Doe je inschrijving dus ruim van tevoren.

u	Voor bachelorstudenten geldt: het Instituut Psychologie verzorgt de inschrijving voor de 
hoorcolleges en werkgroepen in het eerste bachelor jaar. Daarna moet je dit zelf regelen.

u	Voor masterstudenten geldt: je moet je zelf inschrijven voor je vakken op de verplichte 
Masterinschrijvingsdag op donderdag 29 augustus 2019 of donderdag 30 januari 2020. 
Zorg dus dat je aanwezig bent op deze dag!

 student.universiteitleiden.nl > administratie > in-& uitschrijven > inschrijven voor vakken en 
tentamens 

 usis.leidenuniv.nl 

Inschrijven in digitale leeromgeving: Blackboard

Docenten gaan ervan uit dat je de informatie op Blackboard regelmatig raadpleegt om op de 
hoogte te blijven (zie ook bladzijde 7). 

In het geval van eerstejaars psychologiestudenten verzorgt het Instituut Psychologie de 
inschrijving voor de Blackboard module van ieder vak in blok 1. Vanaf blok 2 moet je zelf 
opletten of je bent ingeschreven voor de Blackboard modules; soms regelt de docent dit, maar 
vaak moet je jezelf ‘enrollen’. 
Masterstudenten dienen zich vanaf de start van hun studie zelf in te schrijven voor de Black-
board modules.
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Opleidingsbestuur 

Het Opleidingsbestuur waarborgt de kwaliteit en de organisatie van het onderwijs van de bachelor-
opleiding en de masteropleidingen. Het bestuur legt richtlijnen en eisen vast en adviseert het Facul-
teitsbestuur over de inhoud en inrichting van de bachelor- en masteropleidingen psychologie. 

De leden zijn:
u	Arjaan Wit, Opleidingsdirecteur
u	Philip Spinhoven, Wetenschappelijk directeur
u	Studentlid (wisselend)

Bestuursondersteuning:
u	Marlijn van Baarle, Instituutsmanager
u	Anna Zandvliet, Secretaris Bestuur
u	Monique Leemkuil, Secretariaat

Opleidingscommissies

Meedenken en -praten over de opleiding Psychologie, dat is de taak van de verschillende 
opleidingscommissies:

u	Bachelor Opleidingscommissie (BOC) 
u	Master Opleidingscommissie (MOC)
u	Research Master Opleidingscommissie (R-MOC) 
u	International Student Platform voor masterstudenten

Deze commissies kijken kritisch naar van 
het onderwijsprogramma. Dit gebeurt 
door onderwijsevaluaties op grote en 
kleine schaal. De commissies brengen 
advies uit aan het opleidingsbestuur. Om 
dit advies van een brede basis te kunnen 
voorzien, zitten naast een docent van elke 
sectie ook studenten in de commissie. 
Zo worden studenten zoveel mogelijk 
betrokken, bijvoorbeeld bij reorganisaties 
van het onderwijs. De vergaderingen van 
de BOC, (R-)MOC en ISP zijn openbaar. 

Elk jaar worden in september de studentleden van de commissies door hun medestudenten 
gekozen om hen te vertegenwoordigen. Heb jij opmerkingen of klachten over de opleiding, 
dan kun je de commissies bereiken via  boc.psychologie@fsw.leidenuniv.nl en 
 MOCpsychology.students@fsw.leidenuniv.nl.

Organisatie Psychologie

De studenten van de MOC
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Secretariaten 

Het Instituut Psychologie bestaat uit 6 secties. Zij verzorgen de verschillende masterspeciali-
saties. Dit zijn de plekken waar je de secretariaten kan vinden:

Cognitieve Psychologie
u	Kamer 2B07 
u	Tel: 071 527 3630 / 071 527 3737
u	Email: e.e.potters@fsw.leidenuniv.nl / ruygrok@fsw.leidenuniv.nl 

Gezondheids-, Medische en Neuropsychologie 
u	Kamer 2B57 
u	Telefoon: 071 527 3627 
u	Email: abreugem@fsw.leidenuniv.nl 

Klinische Psychologie 
u	Kamer 2B35 
u	Telefoon: 071 527 3726
u	Email: bkijkindevegte@fsw.leidenuniv.nl

Methodologie en Statistiek
u	Kamer 3B14
u	Telefoon: 071 527 3761
u	Email: secr.psy.ms@fsw.leidenuniv.nl

Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie 
u	Kamer 3B48
u	Telefoon: 071 527 3644 
u	Email: e.p.m.zwetsloot@fsw.leidenuniv.nl 

Sociale- en Economische Psychologie
u	Kamer 2A27
u	Telefoon: 071 527 37 05
u	Email: hpouponnot@fsw.leidenuniv.nl 
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Studieadviseurs

Bij de studieadviseurs kun je terecht als je tegen problemen aanloopt, zoals studievertraging 
of voor vragen over studieplanning, examenregelingen, etc. Maak een afspraak met je studie-
adviseur via de balie (of telefoon) van het Onderwijs Servicecentrum (OSC) op de begane 
grond. Zij plannen dan een afspraak tijdens één van de spreekuren van je studieadviseur.

Jan van Rooij:
u	Studieadviseur Nederlandstalige Bachelor voor studenten met 

achternamen A-O
u	Studieadviseur voor deeltijdstudenten

Kamer: 2C02
Telefoon: 071 - 527 3608 
Email: rooij@fsw.leidenuniv.nl  
Spreekuur: di 14.00 – 15.30 en do 10.30 – 12.00

Jacintha Soeharsono-Nimbita:
u	Studieadviseur Nederlandstalige Bachelor voor studenten met 

achternamen P – Z

Kamer: 2C03 
Telefoon: 071- 527 7945  
Email: j.c.soeharsono@fsw.leidenuniv.nl  
Spreekuur: ma 13.30 – 15.00 en do 14.45 – 15.45

Jennifer Martin
u	Studieadviseur International Bachelor in Psychology (IBP) voor 

studenten met achternamen A – M

Kamer: 2B03 
Telefoon: 071 - 527 6355 
Email: j.m.martin@fsw.leidenuniv.nl 
Spreekuur: di 10.00 – 12.00 en vrij 13.30 – 15.30
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Florine Weekenstroo 
u	Studieadviseur International Bachelor in Psychology (IBP) voor 

studenten met achternamen N – Z
u	Buitenlandcoördinator voor bachelor en masterstudenten met 

vragen over studeren in het buitenland

Kamer: 2B03
Telefoon: 071 -527 3609 
Email: f.weekenstroo@fsw.leidenuniv.nl 
Spreekuur: voor IBP studenten: ma 15.00 – 16.30 en wo 10.00 – 11.30
Inloopspreekuren voor advies over studeren in het buitenland:
di 11.00 - 11.45 (in 2A51) en wo 13.30 - 14.15 

Mirthe Haas 
u	Studieadviseur internationale masterstudenten

Kamer: 2C04 
Telefoon: 071 - 527 4635 
Email: mhaas@fsw.leidenuniv.nl 
Spreekuur: di 11.00-12.00 en do 11.00-12.00 

Evelien Wolthuis 
u	Studieadviseur masterstudenten met een Nederlands bachelordi-

ploma (inclusief IBP-diploma) en alle premasterstudenten

Kamer: 2A49 
Telefoon: 071 - 527 3606 
Email: e.m.wolthuis@fsw.leidenuniv.nl 
Spreekuur: wo 11.00 - 12.00 en vr 13.00 - 15.00 

Examencommissie

De examencommissie is onder andere belast met de regelgeving met betrekking tot het af-
leggen van tentamens en examens en de behandeling van klachten. Heb je een verzoek aan 
de examencommissie? Dien dit dan goed gemotiveerd en voorzien van bewijsstukken via het 
online formulier in. Stuur je verzoek uiterlijk een week voorafgaand aan de vergadering van de 
examencommissie op. Alle regels en richtlijnen zijn terug te vinden in de Onderwijs- en Exa-
menregelingen Psychologie en de Regels en Richtlijnen van de examencommissie Psychologie.

 organisatiegids.universiteitleiden.nl/reglementen/sociale-wetenschappen/psychologie/onder-
wijs--en-examenregeling
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Word een actieve student! 
 
Bij de Universiteit Leiden krijg je de mogelijkheid om het beste uit jezelf te halen. Heb je tijd 
en talent? Dan kun je bijvoorbeeld studentvoorlichter worden, in een commissie gaan of een 
bestuursjaar doen bij de studievereniging Labyrint, SPS-NIP, een sportclub of studentenver-
eniging. Een bestuursfunctie tijdens je studie is een waardevolle manier om werkervaring op 
te doen en een onvergetelijke tijd te beleven met je studiegenoten en medestudenten.

Medezeggenschap is een belangrijk democratisch recht. Op verschillende niveaus (opleiding, 
faculteit, universiteit of landelijk) kun je meebeslissen en adviseren over alle zaken die het onder-
wijs en de organisatie van de Universiteit Leiden betreffen. Je leert er bovendien veel van.  Als je 
dit wat lijkt, denk er dan eens over om student-lid te worden van het Instituutsbestuur Psycholo-
gie, in een opleidingscommissie (BOC of MOC), de Faculteitsraad of de Instituutsraad te gaan.

Ook een nuttig bijbaantje of interessant vrijwilligerswerk kunnen je helpen om je verder te 
ontplooien.

Studentambassadeurs

De studentambassadeurs van Psychologie beantwoorden alle vragen van aankomende stu-
denten, maar wie weet kunnen ze jou ook verder helpen. Daarnaast zijn ze vaak op zoek naar 
studentvoorlichters of vrijwilligers voor leuke voorlichtingsactiviteiten. 

Studentambassadeur Nederlandstalige bachelor: 
u	Noa Majeau 
u	ambassadeur.psy@fsw.leidenuniv.nl 

Studentambassadeur International Bachelor in Psychology:
u	Juri Hartmann
u	ambassador.intpsy@fsw.leidenuniv.nl 

Studentambassadeur master Psychologie: 
u	Ruth van Vugt
u	ambassador.mscpsy@fsw.leidenuniv.nl 
u	Organiseert meeloopdagen voor de 10 masterspecialisaties en  

4 research master tracks.

Het leven van psychologiestudenten
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Studievereniging

Labyrint, de Studievereniging der 
Psychologie, is een gezellige en 
actieve vereniging voor alle psy-
chologiestudenten. Elk jaar organi-
seren haar bestuursleden feestjes, 
excursies en twee reizen naar uni-
versiteitssteden, zoals Kopenhagen, 
Krakau of Budapest. Labyrint orga-
niseert ook congressen en lezingen 
om je kennis over psychologie te 
verbreden. Heb je moeite met statis-
tiek, volg dan bijlessen via Labyrint. 
Nieuwe bachelorstudenten kunnen 
hun medestudenten leren kennen 
tijdens het eerstejaarsweekend. 

  labyrintleiden.nl 

SPS-NIP

Waar kom je later terecht en wat 
vind je leuk? Leidse studenten 
van het Nederlands Instituut van 
Psychologen (NIP) organiseren ac-
tiviteiten zodat jij als student kan 
snuffelen aan de toekomst. Of 
misschien weet je al precies wat je 
wilt, maar heb je geen idee over de 
beste weg daar naartoe. Daarvoor 
is de Sectie Psychologie Studenten 
van het NIP. Deze studenten hebben 
direct contact met psychologen uit 
de beroepspraktijk. Word lid en 
neem een kijkje in de stagebank, of 
maak kennis met één van de be-
roepscoaches.

  psynip.nl/studenten/   
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u	Lees inspirerende psychologieblogs. Jouw docenten schrijven over psychologie in het dage-
lijks leven:  
  leidenpsychologyblog.nl/  

u	Word lid van jouw Facebookgroep voor verkoop van tweedehands-
boeken, contact met medestudenten en nuttige weetjes over je studie: 
Nieuwe Bachelorstudenten kunnen op ‘Psychologie Leiden 2019-
2020’ zoeken

u	Check onze #studentstories. Lees hoe studenten de opleiding 
Psychologie ervaren en hoe hun studentenleven eruit ziet:  
  facebook.com/LeidenPsychology/ 

Stay connected met Psychologie!

Dit is het logo van de 
facebookgroepen gerund 
door Leidse psychologie-
studenten.
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Het Leidsche Studentenwoordenboek

AVG: aardappelen, vlees, groente. ‘Een AVGtje 
doen.’

BVO’tje: biertje voor onderweg

Dies: spreek uit die-jés. De universiteit is 
jarig, dus je bent vrij

Drie Oktober: spreek uit ‘dwrie oktobw-
buwr’. Het carnaval van de Leidse ar. Iets met 
hutspot, haring en Spanjolen

Drie-seconden-regel: geoorloofd van de 
vloer eten

Dubbel gemengd: een huis waarin mannen 
en vrouwen van verschillende verenigingen 
vreedzaam samenwonen

Fusie: gemeenschappelijke ruimte of woonka-
mer in een studentenhuis 

Gast: dude, gozer

Hoog, de: supermarkt de Hoogvliet

Hospiteren: met tientallen andere studenten 
profi leren om aan een kamer te komen 

Indikken: dicht op elkaar zitten

Les: heb je op school. Op de universiteit ga 
je naar college. Je leert er niet, maar studeert. 
Je maakt er geen huiswerk, maar bereidt je 
college voor

Louter: alleen maar. ‘Louter mooi weer’

Meuk: grote hoeveelheid rotzooi, viezigheid 
of etensresten

Mos (mv: mores): de ongeschreven regels 
over hoe je je binnen de studentenwereld 
dient te gedragen

Neus, de: per persoon

Plex, de: Plexus, studentencentrum op de 
Kaiserstraat

Restaurant De Gouden Bogen: McDonald’s

Skeer: schraal, schraperig, zuinig

Stuko: studentikoos

Tering: spreek uit: ‘teerwring’. Stopwoord van 
de Leienaar

Thuis: waar je woont. Niet waar je ouders wonen

Thuis-thuis: waar je ouders wonen

UB: universiteitsbibliotheek aan de Witte Singel

Uitbrakken: net zo lang niets doen, tot je 
weer aanspreekbaar bent

Unit: ding. Kan verwijzen naar zowel eten als 
gebruiksvoorwerpen

Vo: afkorting voor ‘bravo’: wat je zegt als iets 
mooi is

VVV’tjes: vrienden/vriendinnen van voor je 
studententijd in Leiden


