Honours College
Voor studenten die meer willen en kunnen

Bij ons leer je de wereld kennen

Wat is het Honours College?
Het Honours College is een programma voor studenten die meer willen en
kunnen. Het biedt je de kans om je te verdiepen binnen je eigen discipline
maar ook interdisciplinair te verbreden. Lijkt jou dit wat? Dan is het Honours
College iets voor jou!
Door middel van kleinschalig onderwijs en goede begeleiding ontdek je
je talenten en krijg je de kans om het beste uit jezelf te halen. Daarmee
verdien je extra studiepunten en als je het Honours College afrondt, krijg je
een certificaat. Het programma begint in de tweede helft van het eerste jaar
met een introductievak en duurt tot het einde van de bachelor. Je kan ook
met het programma starten in het eerste semester van het tweede jaar.
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Honours College
Een programma dat jou meer
uitdaging biedt naast je studie.

Is het HC iets voor mij?

Welke mogelijkheden heb je?

Het Honours College is iets voor jou als je je
hierin herkent:
wwje bent nieuwsgierig en je wordt blij van
nieuwe kennis en inzichten;
wwje bent ambitieus en gemotiveerd om meer
uit je studie te halen;
wwje kunt meer aan dan alleen je studie, wat
onder meer blijkt uit het feit dat je in één jaar,
met goede resultaten je propedeuse haalt of
verwacht te halen.

Als je een volledige bachelorstudie doet, kun
je deelnemen aan het Honours College programma. Als dit niet het geval is, of als je geen
volledig Honours College programma wilt
volgen, bieden we ook de Bachelor Honours
Classes van één semester aan (zie pagina 11).
Het Honours College kent drie subprogramma’s waaruit je kunt kiezen. Deze zijn:

Wat levert het jou op?
wwmeer

wwFacultair

traject: je volgt een extra
onderwijs- of onderzoekstraject (zie
pagina’s 5-8)

uitdagend onderwijs waarbij je
nieuwsgierigheid geprikkeld wordt;
wwIndividueel traject: je stelt in overleg
met je faculteit je eigen onderwijs- of
wwde kans om oplossingen te verzinnen voor
onderzoekstraject samen (zie pagina 9).
actuele problemen;
wwde mogelijkheid om over de grenzen van je
vakgebied heen te kijken;
wwDubbele Bachelor Plus: je doet twee
bachelorstudies en wil ook het Honours
wween community waar je de ruimte krijgt om
College volgen (zie pagina 10).
te discussiëren en je eigen ideeën te vormen;
wwmeer contact en samenwerking met
medestudenten en docenten;
Er is veel ruimte om het Honours College
wwhet honourscertificaat en een aantekening op naar jouw wensen in te richten. Daarbij
kunnen we je helpen.
je diplomasupplement.

Zie voor alle geldende voorwaarden over
deelname en het behalen van het certificaat
het Onderwijsreglement dat op onze website
te vinden is.

Aanmelden
Aanmelden voor het introductievak in het
tweede semester van je propedeusejaar kan tot
begin tweede semester. Voor de aanmelding
heb je een recente cijferlijst nodig en vragen
we je een motivatiebrief en jouw CV op te
sturen.
Wil je instromen na het behalen van je
propedeuse? Dan kan dit tot 1 september.
Kijk voor de aanmeldprocedure op
honourscollege.leidenuniv.nl.

 facebook.com/honourscollegeleiden
Vind ons op:

Voor vragen:

 honourscollege@ha.leidenuniv.nl
Meer informatie:

 honourscollege.leidenuniv.nl
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Welke mogelijkheden heb je?
Volg je één of twee
bachelorstudies?

Ik doe één
bachelorstudie

Wil je een
gestructureerd
programma?

Facultair
traject

Ik doe twee
bachelorstudies

Wil je veel
keuzevrijheid?

Individueel
traject

Bachelor
Honours
Classes

Wil je een
gestructureerd
programma?

Facultair
traject

Wil je veel
keuzevrijheid?

Dubbele
Bachelor Plus

Individueel
traject

In het Nederlands

In het Engels

o HC Wetenschap en Samenleving @Leiden
o HC Law @Leiden
o HC Geneeskunde @Leiden
o HC Beta & Life Science @Leiden

o HC Science and Society @Leiden
o HC Archaeology @Leiden
o HC Humanities Lab @Leiden
o HC Tackling Global Challenges @The Hague

*Alle facultaire Honours College-trajecten zijn toegankelijk voor studenten van andere faculteiten, behalve
HC Beta & Life Science, HC Geneeskunde en HC Law.
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Bachelor
Honours
Classes

Facultair traject
Na het eerste semester kun je je aanmelden voor het introductievak van een van
de zeven facultaire HC-trajecten. De programma’s van alle facultaire trajecten
lopen tot en met het derde jaar van je bachelor. In elk facultair traject komt een
bepaald vakgebied aan de orde. Je kunt kiezen voor een traject dichtbij je eigen
studie, maar het kan ook interessant en inspirerend zijn om juist een traject in een
heel andere richting te volgen, bij een andere faculteit.
Op de volgende pagina’s vind je een beknopte beschrijving van de zeven facultaire
trajecten. Let op: niet alle trajecten zijn toegankelijk voor alle studenten.

HC Tackling Global Challenges
toegankelijk voor
voertaal
locatie
coördinator
vragen richten aan

Studenten van alle bacheloropleidingen Universiteit Leiden
Engels
Den Haag
drs. Annette Righolt
a.j.e.righolt@fgga.leidenuniv.nl

Huidige maatschappelijke uitdagingen vereisen nieuwe denkers en deskundigen
om steeds complexere crisissen op te lossen. Dit honourstraject maakt je
praktisch en theoretisch vaardiger in de omgang met deze complexe sociale
problemen.
Je begint met het verkennen van je persoonlijke uitdagingen. Ben je goed in
samenwerken, onderhandelen? Je oefent en ontdekt wat je beter kunt doen.
Naast deze persoonlijke ontwikkeling verken je beleidsmatige uitdagingen,
zoals de omgang met water, asiel en migratie, het voortbestaan van de EU en de
samenhang van ogenschijnlijk verschillende zaken. Je begint te begrijpen welke
onverwachte blokkades er kunnen zijn als je ideeën aan anderen presenteert en
ontdekt hierdoor de kloof tussen theorie en praktijk. In simulaties, excursies,
games en lessen oefen je met het overbruggen van deze kloof. Uiteindelijk kun
je zelfs aan de slag met je consultancyvaardigheden door een real-life opdracht
bij een overheid of andere organisatie te doen.

Uit de agenda van
Abdullahi Abdi Igal,
Honoursstudent Tackling Global Challenges
Zondag: Na anderhalve dag rusten en genieten van
mijn weekend begint mijn normale agenda op
zondagavond. Ik probeer de literatuur voor het
vak ‘International Politics’ te lezen en oefen nog
wat Arabische grammatica.
Maandag: Ik kom meestal om 8:30u aan op de Leiden
University Campus Den Haag. Na mijn hoorcollege
van International Politics, kan ik twee uur relaxen
en eet ik lunch. Aan het einde van de middag ga ik
naar mijn Honours hoorcollege Public Leadership.
Hierna ga ik meestal naar huis om avond te eten
of ik spreek af met mijn vrienden. Ook ga ik nog
een uur naar de sportschool met medestudenten.
Dinsdag: Ik kom om 9:30u aan op de universiteit
en ik werk dan aan huiswerkopdrachten of
essays. Hierna ga ik naar mijn bijbaantje als
voorraadcoördinator .
Woensdag: Om 9.00u ga ik naar Arabische les. Hierna
begint alweer mijn tweede college International
Economics. Na dit college ga ik met vrienden eten
bij een restaurant in de buurt. Ik ga terug naar
de bibliotheek om een paar uur aan huiswerk te
besteden. Ook bereid ik me vast voor op mijn
aankomende presentatie voor Arabisch. Aan het
einde van de dag ga ik naar de sportschool.
Donderdag: Ik begin de dag met mijn eerste college
African Politics om 9:00u. Daarna is het tijd om
een kopje koﬃe te drinken met vrienden en
werken we samen aan een groepspresentatie.
Om 14:00u ga ik naar mijn tweede college
‘Emerging Economies’. Hierna blijf ik meestal op
de universiteit om aan opdrachten te werken.
Vrijdag: Om 11.00u ga ik naar mijn werkgroep van
International Economics. Deze week debatteren we
over de verschillende beleidsvormen van banken en
hoe deze beleidsvormen de regering en maatschappij
kunnen helpen om roekeloos gedrag bij het
bankieren te voorkomen. Om 14:00u ga ik meestal
naar het vrijdagmiddaggebed bij een moskee in de
buurt. Daarna werk ik aan mijn tweede Honours vak
van dit semester. Ik eindig mijn productieve week
met een potje voetbal met vrienden.
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Laura van Westbroek
honoursstudent World Archaeology
‘Het Honours College Archeologie heeft mij de kans
geboden om mee te werken aan lopende onderzoeken en om een
nuttig netwerk op te bouwen.’

HC Archeologie:
Crossing the Borders in World Archaeology
toegankelijk voor
voertaal
coördinator
vragen richten aan

HC Sociale Wetenschappen:
Wetenschap en Samenleving
toegankelijk voor
voertaal
coördinator
vragen richten aan

Studenten van alle bacheloropleidingen
Universiteit Leiden
Zowel Nederlands als Engels
dr. Nienke van der Heide
honoursfsw@fsw.leidenuniv.nl

Dit programma is gericht op de interactie tussen wetenschap
en samenleving. Je gaat in gesprek met prominente
wetenschappers, leert studenten van andere opleidingen kennen
en werkt met hen samen. Zo leer je verschillende perspectieven
op eenzelfde probleem te hanteren en waarderen. Je vergroot je
kennis over belangrijke kwesties in de maatschappij en hoe
deze onderzocht worden. Vaardigheden als in dialoog gaan,
toegankelijk schrijven, presenteren, samenwerken, analytisch
denken en wetenschappelijk onderzoeken worden verder
ontwikkeld. Dit alles doe je samen met Bachelorstudenten van
de verschillende opleidingen binnen de FSW.
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Studenten van alle bacheloropleidingen
Universiteit Leiden
Zowel Nederlands als Engels
dr. Maaike de Waal
m.s.de.waal@arch.leidenuniv.nl

In de (inter)nationale erfgoedsector zijn ondernemende en
gemotiveerde studenten de leiders van de toekomst. Maar ook
een wetenschappelijke achtergrond blijft een onverminderd
belangrijke kwaliteit. Daarom besteden we aan beide aspecten
ruime aandacht. Korte stages brengen je vroegtijdige in contact
met het archeologische beroepenveld. Dit helpt je om een
interessant netwerk op te bouwen en een idee te krijgen van
mogelijke carrières.

Fleur Jeras
honoursstudent Wetenschap en Samenleving
‘Academische kennis tot je nemen aan de
universiteit is mooi, breed en interessant, maar die kennis
komt pas echt tot leven wanneer je ziet hoe deze zich
verhoudt tot onze maatschappij. Die kans krijg ik gelukkig bij
het Honours College!’

HC Humanities Lab
toegankelijk voor

Uit de agenda van
Adriaan den Hartog,
honoursstudent Humanities Lab
Maandag: Een rustig begin van de dag met pas om één uur ’s middags
een hoorcollege voor geschiedenis. Daarna meteen door naar
statistiek van drie tot vijf. Dan naar huis om te koken en vrije
avond op de bank.
Dinsdag: In de ochtend en middag ga ik sporten, boodschappen doen
en de colleges van deze week voorbereiden. Over het algemeen
heb ik nooit echt tijd te kort en ik heb voldoende vrije tijd,
ook met extra vakken. Vandaag twee colleges in de avond die
onderdeel zijn van mijn studie, maar vaak hebben ze raakvlakken
met de vakken van het Humanities Lab. Dit is handig voor het
begrijpen van de stof.
Woensdag: Vandaag geen colleges, maar genoeg te doen! In de
geesteswetenschappen moeten we relatief veel lezen. Ook werk
ik in de UB aan mijn literatuuronderzoek, wat een erg belangrijk
onderdeel is van de studie geschiedenis. In het HC Humanities
Lab ontwikkel ik vaardigheden die hierbij helpen, zoals het
verwerken van literatuur en het schrijven van essays. Na het
eten doe ik een biertje in De Bonte Koe.
Donderdag: Van elf tot één heb ik werkcollege Economische
Geschiedenis. De rest van de dag besteed ik aan sporten en het
voorbereiden voor de Humanities Lab Key Module ‘Why we rule
the world, and how’. Hiervoor lees ik toonaangevende boeken
en artikelen, en denk ik na over de discussievragen. Ook werk
ik aan mijn motivatiebrief voor mijn studie in het buitenland
volgend jaar.
Vrijdag: Ik kan rustig de dag starten omdat het Honours College pas om
één uur ’s middags begint. Het Humanities Lab-vak duurt echter
wel tot vijf uur, een relatief lange zit. Dat is gelukkig goed te
doen, omdat ik het vak naar eigen interesse heb gekozen en
we regelmatig pauzeren om scherp te blijven! In dit honoursvak
behandelen we een ander soort stof dan bij mijn reguliere
studie en de kleinere groepen maken het mogelijk diepgaande
discussies te voeren. Doordat iedereen vanuit zijn opleiding
een ander perspectief heeft, word je bewust van je eigen
academische achtergrond. Dit maakt discussies erg interessant.
Om vijf uur ga ik gauw naar Rotterdam om daar een hapje te
eten met mijn vriendin en het weekend in te luiden.

voertaal
coördinator
vragen richten aan

Studenten van alle bacheloropleidingen
Universiteit Leiden
Zowel Nederlands als Engels
Sven Balfoort, MSc & MA and
Sieglinde de Horde, LLM
honours@hum.leidenuniv.nl

De Geesteswetenschappen betreﬀen alles wat wij als mens met
elkaar doen: de taal die we spreken, de verhalen die we elkaar
vertellen, de muziek die we maken en beluisteren, en de kunst
waarvan we genieten.
Bij het Humanities Lab bestuderen we al deze facetten van het
menselijk bestaan in een interdisciplinaire context. Aan de hand
van verschillende keuzethema’s ga je overeenkomsten, verschillen
en verbanden onderzoeken tussen de geesteswetenschappen.
Daarnaast kijk je ook naar bèta- en gammawetenschappen. Dit
doe je samen met studenten uit verschillende opleidingen en met
toponderzoekers.
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HC Law

Lineke Schrijver

toegankelijk voor

honoursstudent Law

voertaal
coördinator
vragen richten aan

‘Het HC Law heeft mijn kennis op bepaalde
rechtsgebieden enorm verdiept. Tevens heeft dit traject mij een
betere blik gegeven op de algemene rol van het recht in de
samenleving, waaronder de rol van de rechten van de mens op
het wereldtoneel!

HC Geneeskunde:
Onderzoek aan de basis van een goede gezondheid
toegankelijk voor
voertaal
coördinator
vragen richten aan

Geneeskundestudenten
Nederlands
dr. Nelleke Gruis
gruis@lumc.nl

Bij het Honours College Geneeskunde maak je kennis
met het (klinisch) wetenschappelijk onderzoek binnen het
LUMC. De meest creatieve studenten Geneeskunde met
aﬃniteit voor onderzoek kunnen goed begeleid deelnemen
aan een onderzoeksprogramma. Je leert onder andere de
werkzaamheden, het onderzoek en de carrièremogelijkheden
van artsen/onderzoekers in het LUMC van dichtbij kennen.

Amir Zamanipoor
honoursstudent Geneeskunde
‘In het Honours College Geneeskunde heb ik
veel keuzevrijheid. Zo doe ik onderzoek naar hersentumoren
en volg ik cursussen binnen de klinische epidemiologie. Dit
is voor mij de perfecte voorbereiding voor een toekomstige
academische carrière in het ziekenhuis.’
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Studenten opleidingen Rechtsgeleerdheid
en Criminologie
Nederlands
mr. Klaas Boonen en drs. Marleen Fleer
honours@law.leidenuniv.nl

Ben jij een nieuwsgierige, ambitieuze en enthousiaste student
rechten of criminologie? Ben jij gemotiveerd om meer uit jezelf
én uit je studie te halen? Dan is Honours College Law (HC Law)
iets voor jou!
Het HC Law kenmerkt zich door keuzevrijheid binnen een
gevarieerd vakkenaanbod. In het programma werk je aan
onderzoeksvaardigheden en ook aan het toepassen van jouw
kennis over het rechten in de praktijk. Je leert over bestaande
grenzen van de studie en het vakgebied heen te kijken.

HC Beta & Life Science
toegankelijk voor

voertaal
coördinator
vragen richten aan

Studenten W&N en Biomedische
Wetenschappen en voor Beta-georiënteerde
studenten Archeologie, Psychologie en
Geneeskunde.
Nederlands
drs. Mionne Laman
honourscollege@edufwn.leidenuniv.nl

Studenten wordt een interdisciplinair science-programma
aangeboden. Dit traject biedt zowel inhoudelijk als persoonlijk
een extra uitdaging naast jouw studie. Binnen het traject is veel
ruimte voor persoonlijke invulling. Het aanbod bestaat onder
meer uit lezingen, werkgroep bijeenkomsten en colleges met
gastdocenten waaruit je onder begeleiding van een persoonlijke
coach een keuze maakt. Het programma wordt bijvoorbeeld
verder ingevuld met een onderzoeksproject in één van de
laboratoria van LUMC of FWN, een stage in het Bio Science
Park, of het volgen van extra verdiepende cursussen uit een
andere studie.

Individueel trajectt
toegankelijk voor

Studenten van alle bacheloropleidingen
Universiteit Leiden
voertaal
Afhankelijk van samenstelling vakkenpakket
coördinator en vragen HC-coördinator van jouw faculteit
Wil je naast je studie graag een Honours College programma volgen,
maar wil je meer vrijheid in het kiezen van vakken? Dan kan een
individueel traject bij het Honours College de oplossing zijn voor
jou! In overleg met de HC-coördinator van jouw faculteit stel je een
gemotiveerd studieplan samen. Dit betekent niet dat je gebonden
bent aan het volgen van vakken binnen je eigen faculteit. Tot de
mogelijkheden behoren het volgen van vakken binnen een van de
facultaire trajecten, stages of een buitenlandverblijf. Er is dus van
alles mogelijk, maar de examencommissie moet jouw plannen wel
eerst goedkeuren.

Kyra van Meijgaarden
Honoursstudent, Individueel traject
‘Een individueel traject geeft je de mogelijkheid zelf
een programma samen te stellen, toegespitst op dat wat jij wilt
leren. Er worden wel eisen gesteld aan je plan en je volgt enkele
verplichte onderdelen samen met andere honoursstudenten. De
keuzevrijheid en de samenwerking met andere studenten maakt
een individueel traject voor mij zo leuk!’

Dubbele Bachelor Plus
toegankelijk voor

Studenten die twee bacheloropleidingen
volgen waarvan minimaal 1 in Leiden
voertaal
Afhankelijk van samenstelling
vakkenpakket
coördinator en vragen HC-coördinator van jouw faculteit
Ben jij een student die twee bacheloropleidingen volgt of
ben je van plan dit te gaan doen? En doe je ten minste een
van je twee bacheloropleidingen aan de Universiteit Leiden?
Dan is misschien de Dubbele Bachelor Plus iets voor jou.
Tijdens dit programma kun je Bachelor Honours Classes
(keuzevakken) volgen en deelnemen aan de activiteiten van de
Honours Community. Je mag zelf een keuze maken uit ruim
35 uitdagende Bachelor Honours Classes uit verschillende
studierichtingen die elk jaar worden aangeboden. Door actief
deel te nemen aan de Bachelor Honours Classes kom je in
aanraking met inspirerende wetenschappers en medestudenten.
Je komt in aanmerking voor een honourscertificaat wanneer je:
• een Bachelor Honours Class of (na overleg met de HCcoördinator van jouw faculteit) minimaal één extra vak
uit een van de trajecten ter waarde van 5 EC gevolgd
hebt;
• je twee bacheloropleidingen nominaal doorlopen hebt;
• en met een gemiddeld eindcijfer van minimaal een 7
voor elk van je bacheloropleidingen afgestudeerd bent.

Lotte Konings
Student Dubbele Bachelor Plus

Binnen een individueel traject bestaat veel vrijheid. Toch zijn
er ook enkele voorwaarden verbonden aan het studieplan. De
Honours Collegecoördinator van jouw faculteit kan je hier meer
over vertellen. Maak met hem of haar een afspraak.
Weten wie jouw coördinator is? Kijk dan op pagina 11.

‘Met de Dubbele Bachelor Plus kun je – ondanks de drukte
van twee studies – deelnemen aan het Honours College.
Weinig verplichtingen en veel mogelijkheden maken dat ik veel
medehonoursstudenten heb leren kennen, de vakken kan doen
die ik leuk vind en van de borrels en excursies kan genieten,
zonder mijn reguliere studies tekort te doen.’
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Bachelor Honours
Classest
toegankelijk voor
voertaal
vragen

Studenten van alle bacheloropleidingen
Universiteit Leiden
Afhankelijk van keuze vakken
baclasses@ha.leidenuniv.nl

Elke Honours College student volgt in het kader van zijn/haar
Honours College programma minstens één Bachelor Honours
Class (5 EC). Bachelor Honours Classes zijn kleinschalige,
interdisciplinaire vakken over complexe wetenschappelijke en
maatschappelijke onderwerpen.
Je wordt uitgedaagd met vernieuwende onderwijsvormen, zoals
praktijkopdrachten, yoga en virtueel onderwijs. De Honours
Academy organiseert elk jaar 35 tot 40 Bachelor Honours
Classes met uiteenlopende thema’s. Zo kun je leren hoe je met
conflicten omgaat, een Virtual Reality prototype ontwikkelen,
vaardigheden verkrijgen om jezelf en anderen te motiveren,
de wereld van mindfullness ontdekken, en ervaren welke rol
muziek speelt in onze samenleving en meer. Je kunt zelf kiezen
voor welk vak je je aanmeldt.
Studenten die niet deelnemen aan het Honours College, maar
wel een extra uitdaging naast hun reguliere Studie aankunnen
en willen, kunnen zich ook aanmelden voor de Bachelor
Honours Classes. Deze studenten zullen bij het behalen van het
vak een Bachelor Honours Class certificaat ontvangen.

Een volledig overzicht van de Bachelor Honours Classes zijn te
vinden in de e-Prospectus:
https://studiegids.leidenuniv.nl/studies/bachelor-honours-classes
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Coördinatoren
Coördinator HC Archeologie /
Faculteit der Archeologie
dr. Maaike de Waal
m.s.de.waal@arch.leidenuniv.nl

Honours Community
op de arbeidsmarkt

Coördinator HC Tackling Global Challenges /
Faculty of Governance and Global Affairs
drs. Annette Righolt
a.j.e.righolt@fgga.leidenuniv.nl
Coördinator HC Humanities Lab /
Faculteit der Geesteswetenschappen
Sven Balfoort, MSc & MA and
Sieglinde de Horde, LLM
honours@hum.leidenuniv.nl

De Honours Academy – het platform waar honoursstudenten van de
Universiteit Leiden samenkomen – organiseert enkele keren per jaar
activiteiten voor al haar studenten. Daaronder vallen verschillende
lezingen, een jaarlijkse zomerborrel en een jaarlijks Honours
Concert. Bekijk onze website (honourscollege.leidenuniv.nl) of onze
facebookpagina (facebook.com/honourscollegeleiden) wanneer deze
activiteiten plaatsvinden.

Coördinator HC Sociale Wetenschappen /
Faculteit der Sociale Wetenschappen
dr. Nienke van der Heide
honoursfsw@fsw.leidenuniv.nl
Coördinator HC Bèta & Life Science /
Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen
drs. Mionne Laman
honourscollege@edufwn.leidenuniv.nl

Het Honours College heeft daarnaast een eigen studievereniging,
de Stichting Leiden Honours Community (SLHC). De SLHC
organiseert borrels, workshops en een jaarlijkse studiereis. Kijk voor
meer informatie op www.slhc.nl.

Coördinator HC Geneeskunde /
Faculteit der Geneeskunde
dr. Nelleke Gruis
gruis@lumc.nl

Bekijk de website voor meer informatie over de programma’s van het
Honours College en/of neem contact op met de coördinator van het
Honours College van jouw faculteit.

Coördinator HC Law /
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
mr. Klaas Boonen en drs. Marleen Fleer
honours@law.leidenuniv.nl
Coördinator Honours College
drs. Marieke van Haaren
honourscollege@ha.leidenuniv.nl
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Meer informatie en contact

Postadres:
Postbus 331
2300 AH Leiden

Bezoekadres:
Oude Sterrewacht, A.001
Sterrenwachtlaan 11
2311 GP Leiden

Vind ons op:

 facebook.com/honourscollegeleiden
vragen:
 Voor
honourscollege@ha.leidenuniv.nl

 honourscollege.leidenuniv.nl
Meer informatie:
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Bij ons leer je de wereld kennen

