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Op donderdag 13 februari was het LUS aanwezig op Wijnhaven voor de LUS 

inputweek, waarbij elke faculteit is bezocht om meer studenten kennis te laten maken 

met het LUS en de studenten meningen over de desbetreffende faculteit te 

verzamelen. De studenten mochten alles opschrijven op de prikborden die neergezet 

waren wat ze graag verbeterd zouden willen zien of goed vonden, maar er hingen 

een paar thema’s ter inspiratie waar de studenten ongetwijfeld een mening over 

zouden hebben. Voor de FGGA-faculteit waren die thema’s ‘The Hague as a student 

city’, ‘study stress’, ‘internationalization’ en ‘housing’. 

 

Twee leden van het LUS zijn tijdens de lunchpauze in Wijnhaven geweest en hebben 

veel studenten gesproken. In totaal zijn er tientallen post-its verzameld waarop 

studenten hun mening hebben geuit over hun studentenleven. Uit deze feedback 

kwamen zes onderwerpen vaak terug, namelijk huisvesting, lessen Nederlands, de 

verbondenheid tussen Leiden en Den Haag, het Wijnhavengebouw, stages en het 

curriculum. Hieronder zijn de opmerkingen uitgewerkt in de context van de situatie 

van de faculteit. 

 

Huisvesting 

- Ondersteuning: De meeste opmerkingen gingen over de huisvestingsituatie 

in Den Haag. 13 mensen hebben geschreven dat het onwijs moeilijk is om een 

huis te vinden, vooral als international. Er wordt voorgesteld dat het handig is 

om een contactpersoon te hebben bij de universiteit voor alle housing-related 

vragen, en om een centrale plek te creëren waar Leidse/Haagse studenten hun 

huizen kunnen aanbieden aan andere Leidse/Haagse studenten. 

Wijnhavengebouw 

- Capaciteit: Bijna alle lessen van FGGA worden gehouden op Wijnhaven. 

Studenten krijgen dan ook vaak het gevoel dat het gebouw te druk is. Er wordt 

benadrukt dat studenten dit voornamelijk merken door het gebrek aan vrije 

studieplekken, met name in de tentamenweken. Verder hebben veel plekken 

ook geen stroomaansluitingen. 

Relatie Leiden & Den Haag 

- Faciliteiten: Met name internationale studenten voelen zich meer student 

FGGA dan een student van de Universiteit Leiden. Er werd veel gemopperd 

over het feit dat elke student indirect meebetaald aan faciliteiten in Leiden, 
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maar daar minder voor terugkrijgt. Zij zouden graag meer studieplekken willen 

zien en gebruik maken van de uitgebreide sportfaciliteiten die Leiden wel kent.  

- Bereikbaarheid: Om studenten zonder gratis studenten-ov te compenseren 

werd een pendelbus bedacht. Dit zou de integratie tussen de twee steden 

kunnen bevorderen. 

Taal 

- Lessen Nederlands: Een ander groot thema onder de internationals is het 

feit dat Nederlands lessen niet toegankelijk genoeg zijn. Veel internationals 

zouden de taal willen leren, maar de huidige aangeboden lessen worden gezien 

als te duur en te niet toegankelijk door rare lestijden.  

- Taalbarrière: Internationale studenten die het Nederlands niet meester zijn 

ervaren dat het moeilijk is om nederlandse vrienden te maken omdat 

Nederlandse studenten vaak liever Nederlands spreken. Ook wordt de wens 

uitgesproken om alle universiteit Leiden webpaginas in het engels beschikbaar 

te maken. 

Stages 

- Vindbaarheid: Den Haag is ideaal voor het vinden van een stage binnen een 

NGO, IO, ambassade of politieke instantie. Studenten zouden graag zien dat 

het makkelijker wordt om dit soort stages te vinden. Er werd opgeschreven 

dat meer samenwerkingen tussen de universiteit en organisaties dit kan 

bevorderen.  

Curriculum 

- Duurzaamheid: Er waren een aantal sticky notes waarop stond dat 

duurzaamheid vanwege de relevantie een groter aandeel van het curriculum 

moet beslaan.  

- Perspectieven: Studenten zouden graag een minder eurocentrische blik 

binnen hun studie willen. Er wordt gesteld dat er aan andere perspectieven 

nog te weinig aandacht wordt gegeven.  

Overig 

- Een vraag voor uitgebreidere feedback op opdrachten. 

- Een compleet vegetarische kantine in het Wijnhavengebouw. 

- Het werd opgemerkt dat als de “Oh oh intro” van de Haagse Hogeschool stopt 

Leiden Universiteit een El-Cid achtige week dient te organiseren die open is 

voor Hbo-studenten. 

- Er is een vraag naar meer oog vanuit de gemeente Den Haag voor de 

studentengemeenschap. Nu zijn er nog weinig voordelen voor studenten in de 

stad.   

- Ook kwam het naar voren dat er behoefte is aan betere sportfaciliteiten. 


