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Voorwoord
Dit is het tweede jaarverslag in de geschiedenis van de Campus Den Haag. Met dit verslag van het jaar 2010 informeert
de Campus Den Haag het College van Bestuur en andere
belanghebbenden en geïnteresseerden over onderwijs en
onderzoek, en tevens over infrastructuur, personeel en andere aspecten van de organisatie. Ook vormt het verslag een
mooie weergave van het jaar 2010 voor de eigen medewerkers.

Jaarverslag 2010

In 12 jaar is Campus Den Haag uitgegroeid tot een toonaangevend universitair instituut dat een centrale rol inneemt in
de Haagse wereld van politiek, bestuur en wetenschap.
De Campus Den Haag heeft als kerntaken het bieden van
hoogwaardig wetenschappelijk onderwijs, het uitvoeren
van wetenschappelijk onderzoek en het participeren in
het publieke debat. Deze kerntaken worden tegenwoordig
uitgevoerd binnen zes centra: het Centrum voor Regionale Kennisontwikkeling; het Centrum voor Terrorisme en
Contra-terrorisme; het Grotius Centre for International Legal Studies; In Company; het Centrum voor Modern Urban
Studies en het Montesquieu Instituut. De activiteiten van
deze centra worden voor een aanzienlijk deel verricht met
externe gelden, een blijk van het academisch ondernemerschap van de betrokken medewerkers.
Het jaar 2010 was een bijzonder jaar. Het werd afgesloten
met het besluit van het College van Bestuur de Campus
Den Haag de facultaire status te verlenen. Dit besluit werd
per 1 januari 2011 geformaliseerd.
Campus Den Haag is nu uitgegroeid tot een volwaardige
faculteit van de Universiteit Leiden in Den Haag. De status
van faculteit is een belangrijke mijlpaal in een organisatie
die de pioniersfase ruimschoots achter zich heeft gelaten.
Prof.dr. J. de Vries
Decaan
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1. Campus Den Haag Algemeen
1.1. Algemeen
De onderwerpen, waarbij telkens een Delftse wetenschapper centraal stond, varieerden van de fileproblematiek tot
nanotechnologie. De bijeenkomsten werden goed bezocht.
Tevens vond er op 23 november een debat plaats rond de
persoon van Bernard Steunenberg, hoogleraar Bestuurskunde en houder van de Jean Monnet Ad Personam Chair
in European Politics onder de titel ‘Is er plaats voor Turkije
binnen de EU?’
Eind 2010 heeft de Directie, daarbij gesteund door het College van Bestuur in Leiden, besloten in het najaar van 2011
te starten met een nieuwe reeks debatten onder de naam
Debat Centraal.
Op 8 oktober 2010 hield Jaap de Hoop Scheffer zijn inaugurele rede als bekleder van de Pieter Kooijmans wisselleerstoel voor vrede, recht en veiligheid. Hij heeft in de
loop van het jaar veel onderwijs verzorgd over internationale politiek en de diplomatieke praktijk.

Gedurende het laatste kwartaal van 2010 is volop gewerkt
aan de voorbereiding van de nieuwe status als Faculteit.
De directieleden Jouke de Vries, Rolf Oosterloo en Chris
Goto-Jones zijn eind 2010 benoemd tot leden van het Faculteitsbestuur, dat per 1 januari 2011 officieel is begonnen. Er zijn voorbereidingen getroffen voor de inrichting
van een Faculteitsbureau dat in 2011 en 2012 zijn vorm
moet krijgen.

Medio 2010 hebben de Universiteit Leiden, de Technische
Universiteit Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam
besloten om de voordelen van sterkere onderlinge samenwerking te gaan onderzoeken. De achtergrond daarvan is
onder meer de toenemende wereldwijde concurrentie in
de wetenschappelijke onderwijs- en onderzoekswereld. In
2011 en de daarop volgende jaren wordt deze samenwerking verder inhoud en vorm gegeven en zal ook duidelijk
worden wat de gevolgen voor de faculteit Campus Den
Haag zijn.

In 2010 is bekend geworden dat het Instituut Bestuurskunde de overstap naar de stad Den Haag zal maken en
onderdeel zal gaan uitmaken van de Faculteit Campus Den
Haag. Sindsdien wordt hard gewerkt om de overgang van
personeel, opleidingen en alle voorzieningen in de loop
van 2011-2012 zo soepel mogelijk te laten verlopen.
De Campus Den Haag heeft in de loop van het jaar een
lezingenreeks georganiseerd in samenwerking met de
Technische Universiteit Delft en het weekblad Elsevier.
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Voor Campus Den Haag heeft een belangrijk deel van het
jaar in het teken gestaan van de ontwikkeling en de start
van het Leiden University College The Hague. Het LUCTH
biedt een hoogwaardig Engelstalig wetenschappelijk undergraduate programma aan voor getalenteerde en gemotiveerde studenten. Vanuit een multidisciplinaire benadering worden wereldvraagstukken die een bedreiging vormen voor de internationale stabiliteit en de ontwikkeling
van een duurzame samenleving bestudeerd.
Dit LUCTH - met een residentieel karakter - is per 1 september 2010 gestart met het onderwijs aan het Lange Voorhout 44. De tijdelijke woningen voor de studenten bevinden zich aan het Leeghwaterplein te Den Haag. Begin 2010
is prof. dr. Christopher Goto-Jones als dean aangesteld.

1.2. Onderwijs

Hoe Jan Peter Balkenende in het CDA aan de macht
kwam, Amsterdam: Bert Bakker.
- Jouke de Vries, Is New Public Management really dead?,
OECD Journal on Budgeting, Volume 2010/1, pp 87-91.

Het huidige Haagse onderwijspalet is in 2010 fors uitgebreid. De eerder genoemde bachelor Liberal Arts & Sciences is per 1 september gestart. Er werden 110 studenten uit
ruim 200 aanmeldingen geselecteerd. Van de geselecteerde
studenten is 35 procent afkomstig uit het buitenland, verdeeld over 25 nationaliteiten.

1.4. Bedrijfsvoering
In 2010 was er sprake van een groei ten opzichte van 2009.
De baten en lasten zijn met 27% gestegen. De groei hangt
voor het grootste deel samen met de start van het LUC.
De dienstverlening op het gebied van ICT en facilitaire zaken is in de loop van 2010 uitbesteed aan respectievelijk
ICCS en UFB. Dit heeft tot gevolg gehad dat het voormalige Campus Support Office (CSO) is opgeheven. Een klein
deel van de medewerkers hebben een plek gekregen bij het
ICCS en UFB, het ander deel van het voormalig CSO zal
worden ondergebracht in het nieuw op te richten Faculteitsbureau.

campus den haag

Ook is in Den Haag begonnen met de bachelor Informatica & Economie van de Faculteit W&N en de Academische
Pabo van de Faculteit der Sociale Wetenschappen.
Met enige regelmaat gebruiken faculteiten voor collegereeksen/vakken van 1ste geldstroom onderwijs de zalen en
faciliteiten van Campus Den Haag. Per jaar gaat dat om
ongeveer 3 collegereeksen/vakken.
In het kalenderjaar 2011 zullen bovenstaande onderwijsprogramma’s opnieuw doorgang vinden bij Campus Den
Haag.

Bij de start van het University College diende een aantal
huisvestingsfaciliteiten uiterlijk half augustus 2010 gereed te zijn: de onderwijs- en stafhuisvesting aan de Lange
Voorhout 44 en de studentenhuisvesting in de vorm van
122 campusstudio’s aan de Stamkartstraat/het Leeghwaterplein nabij de Haagse Hogeschool. Met grote inzet van
vastgoedmedewerkers, de woonstichting DUWO, de gemeente Den Haag en vele anderen is het gelukt om zowel
de herinrichting van de Lange Voorhout 44 als de plaatsing
en de inrichting van de containerunits op tijd op te leveren.
Voorafgaand aan de verbouwing dienden de medewerkers
van CDH die voorheen werkzaam waren aan de Lange
Voorhout 44 te verhuizen naar de bovenste verdieping van
het gebouw Stichthage boven het Centraal Station in De
Haag. In mei 2010 kon men de verdieping betrekken. Tevens is op de 13e verdieping een restaurant en een groot
aantal collegezalen en lesruimtes ingericht.
Op maandag 3 mei kon de restauratie en nieuwbouw aan
de Casuaristraat, de toekomstige hoofdvestiging van de

1.3. Onderzoek
Publicatie’s:
Jouke de Vries:
- John Wanna, Lotte Jensen & Jouke de Vries (2010), “The
reality of Budgetray Reform in OECD nations. Trajectories and Consequences, Cheltham/Northhampton: Edward Elgar, pp. 313.
- Jouke de Vries & Ton Bestebreur, Budget Reform in The
Netherlands: sadder but much wiser now, in: John Wanna, Lotte Jensen & Jouke de Vries (2010), The reality of
Budgetary Reform in OECD nations. Trajectories and
Consequences, Cheltham/Northhampton: Edward Elgar,
pp. 221-239.
- Rien Fraanje en Jouke de Vries, (2010) Gepland toeval.
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Binnen de gehele universiteit is in het voorjaar van 2010
een werkbelevingsonderzoek uitgevoerd in samenwerking
met het onderzoeksbureau IVA. Ook de Campus heeft
deelgenomen aan dit onderzoek. Na afronding van het onderzoek heeft de Directie van de Campus alle medewerkers
uitgenodigd voor een bijeenkomst op 9 december 2010 en
die middag met geïnteresseerde personeelsleden gediscussieerd over de uitkomsten van de personeelsmonitor. In
een memorandum heeft de Directie een interpretatie gegeven van de punten waarop de Campus beter zou kunnen
scoren en een eerste voorzet gedaan voor oplossingsrichtingen. De uitkomsten van de bijeenkomst van 9 december
zijn verwerkt in een Plan van Aanpak, dat begin 2011 door
het Faculteisbestuur is vastgesteld en waarvan de actiepunten in de loop van 2011 zijn geïmplementeerd.

CDH, een aanvang nemen. Deze locatie wordt hoogstwaarschijnlijk medio 2012 in gebruik genomen.
Het CvB heeft besloten tot de huur van een nieuwbouwlocatie ten behoeve van het LUC op het Anna van Buerenplein, direct naast het Centraal Station. Hier zal de staf
worden gehuisvest, het onderwijs worden verzorgd en ook
de studentenhuisvesting voor de eerste twee jaar worden
gerealiseerd. Inmiddels is de bouwvoorbereiding in volle
gang en waarschijnlijk wordt dit gebouw medio 2013 in
gebruik genomen.
Tot slot is er voor de studenten die in 2011 nieuw instromen - de tweede lichting - ruimte gehuurd in de nieuw te
bouwen studentenflat De Klok. Dit gebouw is gesitueerd
op het Enthovenplein, nabij het Haagse station Holland
Spoor.

Naam

Functie

Jouke de Vries

wetenschappelijk directeur / hoogleraar

Rolf Oosterloo MPA

adjunct directeur

Chris Goto-Jones

hoogleraar / dean LUCTH

Martin Gagner MSc

onderzoeker

Frederiek Lommen

bestuurssecretaris

Richard Molenkamp

business controller

Laura Oosterveld

beleidsmedewerker/onderwijscoördinator

Benedicte Dobbinga – Buys

management assistent

Sophia Hupje

management assistent

Noëlle Mahboeb

management assistent

Frank Nodelijk

IT specialist / huismeester

Kathalijne Smout

medewerker pr/marketing

Diana Verheijen

directiesecretaresse
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Personele samenstelling:

1.5. Korte vooruitblik

campus den haag

Het jaar 2011 wordt grotendeels gebruikt voor het implementeren van de gevolgen van de facultaire status. Vanaf
1 januari 2011 zijn de directieleden benoemd tot Faculteitsbestuur. Begin 2011 zijn er verkiezingen gehouden
voor de zetels in de nieuwe Faculteitsraad. Tevens is er een
student-lid of assessor aangesteld die lid is van het Faculteitsbestuur.
Het kalenderjaar 2011 zal ook in het teken staan van de inbedding van het instituut Bestuurskunde in Campus Den
Haag, het verder ontwikkelen van de CDH organisatie, het
Faculteitsbureau en de (her)huisvesting van het LUC.
Tevens wordt vanuit de Faculteit Geesteswetenschappen
gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe dagopleiding,
de bachelor International Studies, die in september 2012 in
Den Haag van start zal gaan.
In september 2011 start een geheel nieuw initiatief: Debat
Centraal. Bij dit maandelijkse te organiseren debat zal telkens een Leidse wetenschapper centraal staan. De onderwerpen zijn veelal politiek-maatschappelijk van aard.

10

2. Centrum Regionale Kennisontwikkeling
2.1. Algemeen
Het Centrum Regionale Kennisontwikkeling verbindt met
behulp van onderzoek de dynamiek van de beroepspraktijk met de dynamiek van de wetenschap. Door een duale
opzet van werken en promoveren ontstaan nieuwe relaties
tussen beroepspraktijk en onderzoek. De onderzoeksvraag
vanuit de beroepspraktijk staat daarbij centraal. Intensieve
coaching, focus en maatwerk karakteriseren de aanpak. Zo
kunnen nieuwe vormen van interactie tussen praktijk en
theorie opbloeien. Dat leidt tot nieuwe kennisketens. Een
sterkere positie van bedrijven, instellingen, beroepssectoren en regio’s is daarvan het resultaat. De ‘regio’ staat daarbij voor de ‘omgeving’ van de universiteit. Deze is altijd
dichtbij en ver weg.

de voorbereidingsfase en 11 aan de dissertatiefase. In 2010
is de basis gelegd voor de verdere uitbouw van het duale
dissertatieprogramma. De opdracht van het College van
Bestuur daarbij is om jaarlijks 10 nieuwe kandidaten in het
programma op te nemen. Bij een rendement van 80% betekent dat er naar wordt gestreefd dat er ultimo 2011 ongeveer 26 duale promovendi zijn. En in 2012 ongeveer 34. In
2013 ongeveer 42. Dit alles bij handhaving van de huidige
formule. In 2011 zal worden bepaald of deze gehandhaafd
wordt.

Het programma van het centrum is erop gericht dat de
duale promovendi met 50% werktijd - 50% dissertatietijd
binnen een periode van 3 tot 5 jaar hun proefschrift kunnen schrijven. Er wordt in de dissertatiefase een rendement
nagestreefd van 80%. Dat zijn forse doelstellingen omdat
dit rendement aanzienlijk hoger ligt dan het bestaande universitair gemiddelde. Op basis van de resultaten zal worden
bezien of deze doelstellingen kunnen worden gerealiseerd.
De ervaringen in 2008, 2009 en 2010 geven geen aanleiding
om deze doelen te veranderen.

Door dit grote aantal promovendi is een wetenschappelijke gemeenschap ontstaan waarin ervaringen worden
uitgewisseld en elkaars werk wordt becommentarieerd.
Er worden cursussen gegeven zowel in groepsverband als
individueel. In 2010 is gestart met het opbouwen van de
huisbibliotheek. Bovendien is begonnen met een wekelijkse promovendilunch waarin promovendi vraagstukken
aan elkaar voorleggen. Daaraan neemt ook de decaan van
Campus Den Haag deel. Promotores zijn regelmatig te gast.

Het programma trekt steeds meer belangstelling. In 2010 is
het aantal duale promovendi gegroeid van 10 naar 20. De
doelstelling was om eind 2010 18 deelnemers te hebben.
Door de kleinschalige en persoonsgerichte aanpak ontstaat
een intensief programma met een hoog rendement. De
groei van het aantal promovendi is voortgekomen uit deze
persoonlijke aanpak zonder grootschalige marketingactiviteiten. Het duale programma bestaat uit 3 fasen. Ultimo
2010 namen 8 promovendi deel aan de oriëntatiefase, 1 aan
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In 2010 is 1 kandidaat gestopt aan het einde van de voorbereidingsfase. Deze fase heeft samen met de oriëntatiefase
een zelfselecterend doel. De kandidaat onderzoekt dan in
samenspraak met het centrum of het dissertatietraject
voor hem of haar voldoende perspectief biedt. Verwacht
wordt dat de eerste promovendus in 2011 zal promoveren,
binnen deze termijn van 3 jaar. Het duale programma richt
zich op alle wetenschapsdisciplines van Universiteit Leiden. In 2010 waren de promovendi verdeeld over vrijwel
alle faculteiten van de universiteit: Geesteswetenschappen;
Geneeskunde/LUMC; Rechtsgeleerdheid; Sociale Wetenschappen; Wiskunde en Natuurwetenschappen.

campus den haag

Aan deze wetenschappelijke omgeving wordt veel aandacht
besteed omdat uit onderzoek blijkt dat dit een belangrijke
faal- of succesfactor is voor de promovendus. Dat geldt in
sterke mate voor de duale buitenpromovendus, die in zijn
energie en focus voortdurend het evenwicht moet zien te
vinden, tussen zijn beroepspraktijk, zijn wetenschappelijk
werk en zijn privéleven. Het centrum moet in dit spanningsveld een inspirerende en rustgevende ambiance zijn.
Het succesvol voltooien van een proefschrift in de eenzaamheid van de zolderkamer is een idee-fixe. Tijdens de intake
van de kandidaten blijkt dat deze ambiance een belangrijk
profielkenmerk is van het duale dissertatieprogramma. Een
tweede kenmerk betreft de begeleiding van de promovendi
bij het zoeken van een geschikte promotor. Dat verloopt
succesvol. Hoogleraren van de universiteit reageren enthousiast op verzoeken om als promotor op te treden.

De gestage groei van de Campusorganisatie heeft geleid tot
herschikking en uitbreiding van de huisvestingsmogelijkheden. Dat liep parallel met de groeibehoefte van het centrum. Daardoor kon de noodzakelijke uitbreiding van de
huisvesting van het centrum op een effectieve wijze worden gerealiseerd. Op 1 januari tot 1 maart 2010 waren 4
werkplekken voor de staf van het centrum beschikbaar en
10 flexibele werkplekken voor de duale promovendi op de
locatie Lange Voorhout 44. In verband met de opbouw van
het Leiden University College The Hague aan het Lange
Voorhout 44, heeft het centrum van maart tot en met augustus 2010 kantoorruimte bij CAOP aan het Lange Voorhout 9 gehuurd. Daar waren 5 werkplekken voor de staf
beschikbaar en 8 flexibele werkplekken in een grote ruimte
voor de duale promovendi. Eind augustus 2010 verhuisde
het centrum naar de eerste en tweede verdieping van de
Campus locatie Lange Houtstraat 7 waar 5 werkplekken
voor de staf en 12 flexibele werkplekken voor de duale promovendi in twee stilteruimtes beschikbaar zijn. Overeenkomstig de groei van het centrum zullen de werkplekken
stapsgewijs worden uitbreid.

De groei van het aantal promovendi heeft natuurlijk gevolgen voor de huisvesting en de staf van het centrum. In
2010 is de staf die bestond uit een directeur en een docent,
uitgebreid met een officemanager. Ultimo 2010 werd verkend hoe de wetenschappelijke staf van het centrum uitgebreid zou kunnen worden. In 2010 waren drs. Richard
’t Hart (opleider/docent) en dr. Adriaan in ’t Groen MPA
(directeur) aan het centrum verbonden. De ondersteuning
werd geleverd door officemanager Pam de Groot, en de
infrastructuur van de Campus / Universiteit Leiden. Ook
werkt sinds medio 2010 promovendus Pieter Slaman aan
het onderzoeksproject 200 jaar Studiefinanciering. Incidenteel wordt een beroep gedaan op externe expertise en
werkcapaciteit. Het primaat van de wetenschappelijke begeleiding van de promovendi ligt bij de hoogleraren van
de faculteiten. Ze worden daarbij ondersteund door de staf
van het CRK. Daarnaast werken twee directieleden van de
Kamer van Koophandel Den Haag bij het centrum aan het
ontwerpen van kennis(netwerken) met hun organisatie en
het bedrijfsleven, en behartigt een parttime adviseur de relaties met hogescholen.

Disseminatie
Met het doel de kennis van de promovendi en hun wetenschapsdisciplines beschikbaar te krijgen voor hun werkgevers en de maatschappelijke sectoren waarbinnen ze functioneren is in samenwerking met Leiden University Press
een publicatiefonds opgericht.
Parallel lopend aan het voltooiingproces van het proefschrift worden de promovendi uitgenodigd hun werk in
binnen- en buitenland te presenteren. Zo heeft Margriet
Krijtenburg haar bevindingen over Schumans invloed bij
het ontstaan van Europa in het Schumanhaus in de Elzas
gepresenteerd. Jos Winnink heeft in het kader van de Graduate Course van het CWTS een presentatie gegeven over
octrooien en octrooidatabases en een viertal conferenties
bezocht. De Duitse bewerking van het proefschrift van directeur Adriaan in ‘t Groen is opgenomen in een Berlijnse
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serie die uitgegeven wordt ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de Humboldt-Universität zu Berlin.

naast aan een regionale kennisagenda. Verkend wordt of in
samenwerking met de partners van het centrum een kennis- en innovatielaboratorium wordt opgezet als gemeenschappelijke onderzoekwerkplaats.

Partners
De bestaande samenwerking met de mede-initiatiefnemer
van het centrum, de Kamer van Koophandel Den Haag,
is geïntensiveerd. De voorbereidingen zijn getroffen om
een gemeenschappelijk kennislaboratorium te ontwikkelen met de Kamer van Koophandel Den Haag en De
Haagse Hogeschool. Het eerste thema dat daarin wordt
onderzocht is ‘Regeldruk’. Een docent-promovendus van
De Haagse Hogeschool en een staflid-promovendus van de
KvK zullen dit onderzoek samen met studenten, docenten
en medewerkers uit het bedrijfsleven gaan uitvoeren.
Speerpunt van het duale programma zijn docenten van
hogescholen. De Haagse Hogeschool en de Hogeschool
Leiden participeren met enkele promovendi in het programma. Andere hogescholen overwegen dit.

2.4. Bedrijfsvoering

Uit de doelgroep Vwo-docenten konden in 2010 nog geen
promovendi daadwerkelijk deelnemen. Wel zijn de voorbereidingen gestart om kandidaten te begeleiden bij hun
subsidieaanvraag bij een nieuw programma voor docenten
bij NWO dat start in 2011.

Het centrum wordt bekostigd door een bijdrage uit de algemene middelen van de universiteit, door extern geworven fondsen en onderzoeksprojecten en door financiële
bijdragen van de werkgevers van de duale promovendi. De
promotievergoeding komt beschikbaar voor de faculteiten.
Daarmee levert het centrum een bijdrage aan de batenstrategie van de universiteit.

2.2. Onderwijs

Personele samenstelling:

Voor de duale promovendi is in 2010 gestart met de cursussen ‘Argumentatieleer’ en ‘Toegepaste Wetenschapsfilosofie’. Ook hebben enkele promovendi meegedaan aan trainingen bij de afdeling In Company van Campus Den Haag.

Naam

Functie

Adriaan in ‘t Groen

Directeur

Richard ‘t Hart

Opleider/docent

Pam de Groot

Office-manager

2.3. Onderzoek
Het onderzoek van het centrum is direct gerelateerd aan de
behoeften van de promovendi en de beroepspraktijk. Met
enkele grote kennisinstellingen werkt het centrum daar-

13

Jaarverslag 2010

Het centrum heeft samen met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en partners bij de Universiteit
Utrecht en Rijksuniversiteit Groningen een grootschalig
onderzoek opgezet ter gelegenheid van 200 jaar studiefinanciering. In 2015 wordt herdacht dat Koning Willem de
eerste aan studenten van Leiden, Utrecht en Groningen de
eerste beurzen heeft toegekend. Ter gelegenheid daarvan
zullen de resultaten van dit onderzoek in een reeks publicaties worden gepresenteerd. Hiervoor kon bij het centrum
een AIO plaats door Pieter Slaman worden bezet. Hij zal de
effecten van de studiefinanciering vanuit staatkundig historisch perspectief onderzoeken.

2.5. Korte vooruitblik

campus den haag

Op basis van de bestaande werkwijze is een groei tot 40 a
50 duale promovendi realistisch. In die berekening wordt
rekening gehouden met kandidaten die succesvol met doctorstitel het programma verlaten en kandidaten die stoppen.
Onderzocht wordt hoe de samenwerking met de hogescholen en de Kamer van Koophandel kan worden geïntensiveerd. Met grotere organisaties in de regio wordt gesproken
over samenwerking bij het uitvoeren van hun onderzoeksagenda door hun eigen werknemers. Deze zouden als duale
promovendi kunnen participeren in het programma van
het centrum. In 2011 zullen in samenwerking met de Kamer van Koophandel en andere partners kenniskringen
worden opgericht. De promovendi en promotores zullen
daarin resultaten van onderzoek presenteren. Daarnaast
zal kennis tussen promovendi, promotores en de externe
partners van het centrum worden uitgewisseld.
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3. Centrum voor Terrorisme en Contraterrorisme
3.1. Algemeen
errorisme en radicalisering. De onderzoeksdatabase en
bibliotheek werden beiden gepresenteerd bij deze gelegenheid.

In 2010 heeft het CTC gewerkt aan de interne organisatie,
voornamelijk ingegeven door het vertrek van prof. Bob de
Graaff. Er heeft een herverdeling van taken plaatsgevonden
en het archief is opgeschoond ten behoeve van de overdracht.

Aansluitend op de conferentie presenteerde Beatrice de
Graaf haar boek ‘Theater van de Angst. De strijd tegen terrorisme in Nederland, Duitsland, Italië en Amerika’. De
Engelse uitgave zal in 2011 verschijnen.

In samenwerking met het T.M.C. Asser Instituut en Instituut voor internationale betrekkingen Clingendael is
begin 2010 het International Centre for Counter-Terrorism (ICCT)-The Hague opgericht. Het CTC levert twee
research fellows en positioneert zich hiermee verder op
internationaal gebied. Het ICCT is gehuisvest binnen de
Campus Den Haag.

In mei opende het ICCT haar deuren in Den Haag met een
goedbezochte conferentie in het Vredespaleis.

De nadruk heeft dit jaar gelegen op het consolideren van
lopende projecten. Het recensieproject is een jaar verlengd, evenals de database internationaal terrorisme. Het
documentatiecentrum is op de nieuwe locatie ingericht en
verder uitgebreid. Ook de onderzoeksdatabase is verder gegroeid met meer accounthouders en projecten.
Het onderwijsprogramma is in 2010 beter afgestemd op
het initieel onderwijs. Het commerciële onderwijs is vanwege de veranderde situatie uitgesteld naar februari 2011.

In december organiseerde Quirine Eijkman samen met het
ICCT het seminar ‘Where Are We Going?: Is the double
helix of human rights and counter-terrorism moving upwards or downwards’ over mensenrechten en terrorisme.

Daarnaast zijn er diverse activiteiten ondernomen voor
verdere informatievoorziening en het verspreiden van kennis, zoals uitbreiding van het documentatiecentrum, het
organiseren van conferenties, het houden van gastlezingen
en mediaoptredens.

Tevens werd in 2010 bekend dat Beatrice de Graaf in 2011
zal toetreden tot de Jonge Akademie van de KNAW.

In januari organiseerde het CTC in samenwerking met de
NCTb een succesvolle conferentie over de State of the Art
op het gebied van het onderzoek naar contraterrorisme,
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November was een drukke maand waarin Edwin Bakker
aangesteld is als nieuwe hoogleraar Terrorisme en Contraterrorisme. Op 2 november heeft Beatrice de Graaf de
Forum jaarlezing uitgesproken. Daarnaast verzorgden zij
samen de de expertmeeting ‘Lone Wolves. How to Prevent
This Seemingly New Phenomenon?’ voor het ICCT..En organiseerde het CTC in samenwerking met het Grotius Instituut/Campus Den Haag het seminar ‘Can past atrocities
ever be healed?’ met prof. Bernard Schlink.

3.2. Onderwijs

Bestuurskunde (MA)
Keuzevak Radicalisering en Deradicalisering binnen de
voltijds Master Bestuurskunde.
Maart - juni, 7 deelnemers

Winter study abroad program
University of Maryland/ National Consortium for the
Study of Terrorism and Response to Terrorism (START),
onderwijsprogramma verzorgd door Mark Dechesne.
4-8 januari 2010, 25 deelnemers

Geschiedenis (BA)
Waar waren wij bang voor? De geschiedenis van binnenen buitenlandse (politieke) dreigingen van 1945 tot heden,
werkcollege voor 3e jaars BA-studenten Geschiedenis.
September 2010 - januari 2011, 19 deelnemers

Leergang Terrorisme & Contraterrorisme
25 Februari 2009 - 19 februari 2010, 15 deelnemers

Het aandeel van het CTC in het regulier universitaire onderwijs is aanzienlijk gegroeid. Eind 2010 werd bekend dat
de track Crisis & Security Management (CSM) verzelfstandigd wordt tot MA. Voor de uitvoering hiervan zijn contacten gelegd tussen CTC en Bestuurskunde.

campus den haag

In 2010 is de opzet voor de leergang gewijzigd en uitgesteld
naar 2011. Dit vanwege de aangepaste bezetting binnen het
CTC en de veranderde behoefte vanuit het veld.
Bestuurskunde, Minor SSJ (BA)
Cursus Daders en dreigingsbeelden: criminaliteit en terrorism voor de minor Safety, Security, and Justice van de TU
Delft/Universiteit Leiden.
Blok 2 2010, 27 deelnemers

In 2011 worden dezelfde vakken als in 2010 gegeven. In de
track CSM zal mogelijk een extra vak worden verzorgd.
Daarnaast zal het onderwijs worden aangevuld met onderwijsmodules voor professionals.

Cursus Security en grondrechten voor de minor Safety, Security, and Justice van de TU Delft/TU Delft/Universiteit
Leiden.
Blok 2 2010, 27 deelnemers

3.3. Onderzoek
De onderzoeksfocus van het CTC ligt op het monitoren en
signaleren van langlopende trends en de geschiedenis van
manifestaties van terrorisme, contraterrorisme en radicalisering in de breedste zin van het woord. Niet alleen de
fenomenen zelf, maar ook de sociaalpsychologische verklaringsmodellen, de juridische en ethische context alsmede de
publieksreacties en het discours van terrorisme, veiligheid
en de rechtsstaat zijn onderwerp van aandacht.

Bestuurskunde, track Crisis & Security Management (MA)
De cursus Terrorism en Counterterrorism binnen de masteropleiding van bestuurskunde van de Universiteit Leiden.
Maart - juni
Comparing Theory and Practice: Terrorism & Counter Terrorism in Europe
November - januari, 37 deelnemers

De onderzoekszwaartepunten van het CTC zijn:
Maatschappelijke tegenstellingen rond terrorisme,
extremisme en radicalisering
Beeldvorming, representatie en communicatie van contraterrorisme- en veiligheidsbeleid
Terrorismepreventie: legitimiteit en de rechtsstaat

Radicalism, extremism & responses
November - januari, 43 deelnemers
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Projecten
In 2010 zijn de lopende projecten voortgezet:

Lopende onderzoeksprojecten

Financiering
2e geldstroom

NIAS Research Theme Group, ‘Terrorists on Trial’

KNAW

VIDI Enemies of the State

NWO
3e geldstroom
NCTb & WODC

Kennisbank internationaal terrorisme

NCTb

Boeksamenvattingen actieplan Polarisatie en Radicalisering

Min. BZK

Onderzoeksdatabank

NCTb + FORUM/CRES

Bibliotheek annex documentatiecentrum

NCTb/CDH

Pilot project KLPD

KLPD/DSI

Preventie en mensenrechtenaspecten van CT beleid

ICCT (Min. BZ)

Het onderzoek ‘Criminaliteit, Terrorisme, en Radicalisering’ uitgevoerd door Mark Dechesne is in juni afgerond.

Nieuw is het project voor de KLPD/DSI, het betreft een
pilotstudy van vier maanden naar indicatoren voor terrorisme.

Het VIDI project ‘Enemies of the State’ is geselecteerd voor
een digitaliseringsproject van de Universiteitsbibliotheek
Leiden. Documenten voor dit onderzoek zullen worden
opgenomen in een Virtual Research Environment.

Quirine Eijkman heeft voor het project ‘Assessing Discriminatory Side Effects of Preventative Counter-Terrorism
Measures’ financiering gekregen vanuit het Open Society
Justice Initiative (OSJI). Zij zal dit project voor het ICCT
uitvoeren.

In september 2010 is bij het NIAS de projectgroep ‘Terrorists on Trial’ van start gegaan, waarvan Beatrice de Graaf
de initiatiefneemster is.

Mark Dechesne schreef in opdracht van het National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism (NC-START) een overzicht van psychologische
theorieën over grootschalig geweld, mede in relatie tot
mass casualty terrorism.

In de onderzoeksdatabase zijn in 2010 ca. 300 projecten
opgenomen. Buitenlandse onderzoeken zijn opgenomen
voor zover relevant voor de Nederlandse situatie. Vanaf
september zijn de updates uitgevoerd voor het Nederlandse onderzoek. De database- assistent werkt vanaf november ook aan de communicatie rond de database, de website
en de nieuwsbrief.

Dankzij financiering van de NCTb en het CvB Leiden (onderzoeksgelden Political Legitimacy) kan Beatrice de Graaf
een derde aio aantrekken, waarbij Edwin Bakker de super17
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Criminaliteit, Terrorisme en Radicalisering

visie over het project als promotor van Jouke de Vries zal
overnemen. De aio begint in 2011 met zijn werkzaamheden op het gebied van onderzoek naar ‘systeemhaat’.

Beatrice de Graaf (met Karl Härter) (red.), Innere Sicherheit, Polizei und Terrorismus im 19. und 20. Jahrhundert.
Schriftenreihe des Max Planck Instituts für europäische
Rechtsgeschichte. Frankfurt am Main 2010

Publicaties (selectie)
Beatrice de Graaf (met Erwin Muller and Joop van Reijn)
(red.), Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. Kluwer 2010

Coreline Boot, ‘DDR Patria Nostra? Repatriierte Fremdenlegionäre in der DDR: Von der Öffentlichkeit in die Staatssicherheit’, in: Deutschland Archiv: Zeitschrift für das vereinigte Deutschland, vol. 1, jg. 43 (2010), pp. 66-74.

Beatrice de Graaf (met Leena Malkki), ‘Killing It Softly?
Explaining the early demise of left-wing terrorism in the
Netherlands’, Terrorism and Political Violence Vol. 22 (December 2010) No. 4, pp. 642-659.

campus den haag

Mark Dechesne (met Orehek, Fishman, Kruglanski, en
Chen) ‘Need for closure and the social response to terrorism’. Basic and Applied Social Psychology, Volume 32, Issue
4 (2010), pp. 279 - 290

Beatrice de Graaf (met George Dimitriu)‘The Dutch
COIN-approach: Three Years in Uruzgan, 2006-2009’, in:
Small Wars and Insurgencies, Vol. 21 (September 2010)
No. 3, pp. 429-458.

Jaap van Donselaar (met Hans Moors, Lenke Balogh, Bob
de Graaff), Polarisatie en radicalisering in Nederland. Een
verkenning van de stand van zaken in 2009, Tilburg 2010

Beatrice de Graaf (met Bob de Graaff) ‘Bringing politics
back in. The introduction of ‘the performative power’ of
counterterrorism’, Critical Studies on Terrorism, Vol. 3,
(August 2010), No. 2, p. 263-277.

Jaap van Donselaar (Met Peter R. Rodrigues) (red.), Monitor racisme & extremisme: negende rapportage, Amsterdam 2010

Beatrice de Graaf, ‘The Nexus Between Salafism and Jihadism in the Netherlands’, CTC Sentinel, Vol 3. (March 2010).
No. 3, p. 17-22.

Quirine Eijkman (i.s.m. C.Prins, L. van Egmond ea) (red.),
16 Miljoen Bekende Nederlander; Privacy En Bescherming
Digitale Persoonsgegevens. Leiden: NJCM Boekerij, 2010

Beatrice de Graaf (met Froukje Demant) ‘How to Counter Radical Narratives: Dutch Deradicalization Policy in the
Case of Moluccan and Islamic Radicals’, Studies in Conflict
& Terrorism, Vol. 33 (2010), No. 5, pp. 408-428.

Quirine Eijkman, ‘Has the Genie Been Let out of the Bottle?: Ethnic profiling in the Netherlands, Public Space: the
Journal of Law and Social Justice, Vol.5 dec. 2010.
Quirine Eijkman, ‘Recognizing the Local Perspective: Transitional justice and post-conflict reparations’, Global Jurist,
Vol.11 nr.4, 2010 (geaccepteerd voor publicatie)

Constant Hijzen, ‘Draaien, opbouwen, runnen en afbouwen: Human intelligence in de Nederlandse context’ (met
Daniel Meijer), in: Terrorisme. Studies over terrorisme en
terrorismebestrijding in Nederland. Deventer: Kluwer 2010

Beatrice de Graaf, Theater van de angst. De strijd tegen terrorisme in Nederland, Duitsland, Italië en Amerika. Amsterdam: Uitgeverij Boom, 2010
18

3.4. Bedrijfsvoering

3.5. Korte vooruitblik

Financiële steun van de NCTb, de inbedding in het reguliere onderwijs en een VIDI project zorgen voor continuïteit van het centrum. Daarnaast leidt acquisitie regelmatig
tot aanvullende projecten waarvoor tijdelijke medewerkers
kunnen worden aangetrokken. Voor het werven van professionals voor maatwerktrainingen wordt een strategie
ontwikkeld.

In 2011 richt het CTC zich op verdere verbreding van het
aanbod van activiteiten en verdieping op specifieke onderwerpen op het gebied van onderzoek, onderwijs en andere
vormen van kennisoverdracht. Administratieve en organisatorische ondersteuning zal hiervoor worden aangetrokken.

In mei 2010 heeft het CTC de nieuwe Campuslocatie
Stichthage betrokken. Er zijn 10 werkplekken.

Jaarverslag 2010

Daarnaast is er een bibliotheekruimte voor documentatie,
opslag en het gebruik van de raadpleegterminal voor externe toegang. De collectie wordt veelvuldig gebruikt door
de onderzoekers van het CTC, ICCT en de NCTb. Op afspraak staat de bibliotheek ook open voor extern bezoek.
In 2010 is de basiscollectie gereed en wordt er gewerkt aan
verdere updates en het verbeteren van de ontsluiting. Informatieverzoeken worden ook regelmatig uitgevoerd, zowel voor interne onderzoekers als extern.
Het CTC heeft in het verleden een schenking gehad met archiefmateriaal met betrekking op terrorisme in de periode
1975-2000. Dit is in 2010 verder geïndexeerd en opgenomen in de documentatie. Daarnaast heeft een particulier
materiaal in bruikleen gegeven over terrorisme in de periode 1970-1990.
De vaste staf en promovendi hebben in mei 2010 een mediatraining gevolgd. Binnen het CTC zijn enkele taken
herverdeeld als gevolg van de vertrekkend hoogleraar. Het
aantal werkplekken zal in 2011 efficiënter moeten worden
ingezet, waarbij enkele bouwkundige aanpassingen wenselijk zijn. Onder leiding van de nieuwe hoogleraar T&CT
zal een strategie worden ontwikkeld voor de voortgang van
het centrum. ( zie de tabel op de volgende pagina)
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Personele samenstelling:
Naam

Functie

Beatrice de Graaf

UHD

Mark Dechesne

Onderzoeker/Docent

Quirine Eijkman

Onderzoeker/Docent

Wanda den Boer

Office manager

Coreline Boot

Promovenda

Constant Hijzen

Promovendus

campus den haag

In dienst in 2010
Edwin Bakker

Hoogleraar

Bart Schuurman

Junior onderzoeker

Marc Begina

Student-assistent

Koen van den Heuvel

Student-assistent

Jaap van Donselaar

UHD

Uit dienst in 2010
Paolo De Mas

Plaatsvervangend hoofd

Daniël Meijer

student-assistent

Joris van der Veer

student-assistent

Sanne Deckwitz

student-assistent

Jan de Graaf

student-assistent
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4. Grotius Centre for International Legal Studies
4.1. Algemeen
international law’ behoren tot de hoogtepunten van 2010.
Voor de organisatie van deze evenementen werd samengewerkt met partners als het Ministerie van Buitenlandse
Zaken en de Open Society Justice Initiative.
Ook de pilot van het Brandeis in The Hague Program kan
als hoogtepunt worden bestempeld. Het programma heeft
geleid tot een vast en veelbelovend samenwerkingsverband
met Brandeis University.
Op 1 september 2010 is Carsten Stahn benoemd als hoogleraar Professor Internationaal Strafrecht en Global Justice,
reden om op 30 september 2010 een receptie te organiseren
waarbij vele prominente gasten aanwezig waren. Er werden toespraken gehouden door rechter Hans-Peter Kaul
en rechter Ekaterina Trendafilova van het Internationaal
Strafhof.
In december 2010 heeft Carsten Stahn voorts een prestigieuze NWO Vidi Beurs ontvangen voor zijn interdisciplinaire onderzoek naar ‘Jus Post Bellum’, een 5-jarig project
over behoorlijke conflictbeëindiging en goed beheer van
het vredesproces na afloop van een conflict. De beurs is
toegekend als onderdeel van de NWO-Vernieuwingsbeurzen die gericht zijn op excellente wetenschappers behorend
tot de beste 10-20% van hun vakgebied.

De conferenties over ‘Prosecuting Pillage of Natural Resources en Counter-terrorism strategies, human rights and
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Door de verhuizing naar Stichthage was het voor het Grotius Centre mogelijk om uit te breiden en nieuwe medewerkers aan te stellen. Ook bevindt het kantoor van Carsten Stahn zich nu naast het kantoor van professor Jaap de
Hoop Scheffer, houder van de Kooijmans leerstoel, waardoor een goede samenwerking plaats kan vinden.
Op het gebied van onderwijs en trainingen is in 2010 verder gewerkt aan het ontwikkelen van samenwerkingsverbanden met strategische partners. In dit kader heeft in
2010 de eerste Brandeis in The Hague Summer Program
plaatsgevonden. Naar aanleiding van deze succesvolle samenwerking met Brandeis University is besloten om het
Summer Program een jaarlijks terugkerende activiteit te
maken, en is bovendien gestart met ontwikkelen van een
Spring Semester Program voor Brandeis studenten. In
2012 zullen de eerste semester studenten arriveren.
Tevens is in het jaar 2010 een samenwerkingsverband met
Oxfam Novib en Clingendael aangegaan om een nieuwe
summer school over Women, Peace and Security te ontwikkelen.
In november 2010 is een pilot course in het kader van dit
project georganiseerd. De eerste summer school vindt
plaats in 2011.
Daarnaast is in 2010 het onderwijs bij het Leiden University College van start gegaan, waarin ook een rol voor het
Grotius Centre is weggelegd.
Tenslotte is dit jaar verder gewerkt aan de nadere uitwerking van de PhD school. Op de website van het Grotius, die
dit jaar is vernieuwd, is inmiddels informatie opgenomen
over de aanmeldingsprocedure.

4.2. Onderwijs

Cursus ‘International Law and Best Practices’ voor rechters
en leden van de War Crimes Division van de High Court van
Oeganda
13-22 oktober 2010
Dit programma werd georganiseerd in samenwerking met
het International Centre for Transitional Justice (ICTJ)

campus den haag

In 2010 hebben medewerkers van het Grotius Centre lesgegeven aan de eerste lichting studenten van het Leiden University College. De volgende drie vakken werden gegeven:
Global Challenges: Peace
Global Challenges: Justice
Public International Law

Training Course on Advocacy and Litigation before International Criminal Courts and Tribunals
Duur: 1 week (8-12 November 2010)
Aantal deelnemers: 8

De vakken werden gegeven door Carsten Stahn, Jaap de
Hoop Scheffer, Mia Swart en Christine Schwoebel.
Mette Léons heeft het LL.M. (advanced) Programme in Public International Law In 2010 wederom gecoördineerd. In
het studiejaar 2009 - 2010 stond een groep van 32 studenten ingeschreven. Zij studeerden af op 24 augustus 2010.
Ook hebben medewerkers van het Grotius Centre les gegeven aan studenten van de LL.M. Public International Law
(regular) waaronder Sara Kendall, die samen met Robert
Heinsch (Grotius Centre Leiden) het vak International
Criminal Law heeft gegeven.
Naast bovengenoemde onderwijspijlers hebben de volgende kortdurende onderwijsactiviteiten plaatsgevonden:

Training course on Women, Peace and Security
Duur: 1 week (22-26 November 2011)
Aantal deelnemers: 15
Overige activiteiten (lezingen, conferenties en boekpresentaties)
Boekpresentatie: Future Perspectives on International Criminal Justice (onder redactie van Carsten Stahn en Larissa van
den Herik)
25 january 2010
Bijeenkomst met een introductie van het boek door Prof.
Kai Ambos, Georg-August Universität Göttingen, Duitsland

Follow up Marie Curie Research Course 2009-2010:
International Criminal Law and Legal Pluralism
Duur: 1 week (15-19 maart 2010)
Aantal deelnemers: 11

Marie Curie Network Conference: Criminal Law and Legal
Pluralism
20 maart 2010, Campus Den Haag

Brandeis in The Hague Summer Program
Duur: zes weken (30 May-10 July 2010)
Aantal deelnemers: 20

Boekpresentatie: The Notion of Progress in International Law
Discourse
4 februari 2010
Boekpresentatie met een inleiding door rechter Bruno
Simma, reacties door prof. Rikki Holtmaat en discussie
met de auteur Thomas Skouteris.

Bilingual Summer School on International Criminal Law
Duur: twee weken (21 juni-2 juli 2010)
Aantal deelnemers: 28
Procedural Training for staff of ICC Chambers and Registry
Duur: twee dagen (28-29 September 2010)
Aantal deelnemers: 14
22

Counter-terrorism strategies, human rights and international law: meeting the challenges
1 april 2010
Conferentie in samenwerking met het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

sident van het Internationaal Strafhof, Rechter Kaul. Na afloop van de lezing vond een debat plaats met twee prominente rechtsfilosofen, professoren Soeteman en Mertens.

4.3. Onderzoek

Telders International Law Moot Court Competition
Duur: 3 dagen ( 22-24 april 2010)
Aantal deelnemers: 130
Boekpresentatie: Archbold International Courts: Practice,
procedure and evidence.
Auteurs: Sir Adrian Fulford, Rodney Dixon en Dr. Karim
A.A. Khan
20 mei 2010
Lezing “Crossing the Firewall: Jurisdiction and Merits before
the ICJ”, Professor Hugh Thirlway, voormalig Principal Legal
Secretary bij het Internationaal Gerechtshof.
20 september 2010

Marie Curie project
In 2010 werd het Marie Curie Project afgerond. In maart
vond de follow-up van de laatste Research Course plaats.
Tevens werd op 20 maart een afsluitende Network Conference georganiseerd.
De tweede publicatie in het kader van het Marie Curie project, ‘Fragmentation and Diversification of International
Criminal Law’, is thans in voorbereiding.

Oratie prof. mr. J. de Hoop Scheffer - Kooijmans leerstoel:
“Opkomst G20: bedreiging voor gevestigde instituties?”
8 oktober 2010
Rondetafel discussie over het werk van de Colombian National Commission
26 oktober 2010
Georganiseerd in samenwerking met de Ambassade van
Colombia.

Grotius PhD Track in International Law and International
Justice
Het Grotius Centre heeft de ‘Grotius PhD Track in International Law and International Justice’ dit jaar verder uitgewerkt en is er een aanmeldingsprocedure ontwikkeld door
Christine Schwoebel.

Conference on Corporate War Crimes: Prosecuting Pillage of
Natural Resources
29-30 oktober 2010
Lezing door Bernard Schlink: Can past atrocities ever be
healed?
22 november 2010
De lezing werd ingeleid en voorgezeten door de Vice-Pre23
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Post-Conflict Justice and Local Ownership
In het kader van het internationale onderzoeksproject
‘Post-Conflict Justice and Local Ownership’ zijn twee promoveni in dienst getreden: Sara Kendall en Christian de
Vos.
Zij hebben een Steering Committee voor het project opgezet en hebben een website voor het project ontwikkeld.
Daarnaast zijn ze bezig met de voorbereidingen van veldonderzoek in Oeganda, DRC en Kenya. Ook zijn ze begonnen met de organisatie van een internationale conferentie
die plaats zal vinden in mei 2011. In oktober 2010 hebben
zij een presentatie gegeven over het onderwerp ‘jus post
bellum and local ownership’ in Brussel.

4.4. Bedrijfsvoering

In september 2010 is Christian de Vos eveneens als onderzoeker in het kader van het project ‘Post-conflict justice
and local ownership’, bij het Grotius Centre gestart.
Mia Swart is in dienst getreden als universitair docent in
Public International law and Global Justice. Zij geeft les
aan studenten van het Leiden University Collge en aan studenten van de Advanced LL.M. Ook coördineert zij het
vak International Protection of Human Rights.
In het kader van het zwangerschaps- en bevallingsverlof
van Christine Tremblay is Laetitia Garat voor de periode van drie maanden aangenomen als student-assistent.
Zij heeft zich ingezet voor de organisatie van de summer
schools en heeft een aantal werkzaamheden voor de Leiden
Journal of International Law waargenomen.

campus den haag

In 2010 zijn twee nieuwe medewerkers in dienst getreden:
een universitair docent en een research and project officer. Daarnaast zijn twee onderzoekers in het kader van het
‘Post-conflict justice and local ownership’ gestart met hun
onderzoek voor een periode van vier jaar.
Het Grotius Centre heeft in 2010 voor een periode van drie
maanden een gastonderzoeker uit Tokyo gehad: Zhou Yuan
van de Graduate School of Law, Hitotsubashi University.
S. Dikker-Hupkes heeft het Grotius Centre medio 2010
verlaten en is bij Incompany in dienst getreden.
Het Grotius Centre is in 2010 drastisch gegroeid. Op 1 juni
is Sara Kendall bij het Grotius Centre in dienst getreden in
het kader van het NWO project ‘Post-conflict justice and
local ownership’, na gepromoveerd te zijn aan de University
of California in december 2009. Bij het Grotius Centre zal
zij nagaan in welke mate het Internationale Strafhof lokale
zeggenschap over zijn gerechtelijke processen bevordert.
In juli is Christine Schwoebel als Research and Project Officer in dienst getreden. Christine is in 2009 gepromoveerd
aan King’s College London.

Personele samenstelling:

Naam

Functie

Carsten Stahn

Programme Director

Christine Tremblay

General Coordinator, editor Leiden Journal

Mia Swart

Assistant Professor

Mette Léons

Programme coordinator

Martine Wieringa

Project Officer

Christien Schwoebel

Research and Project Officer

Sara Kendall

PhD researcher

Christiaan de Vos

PhD researcher
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4.5. Korte vooruitblik
Aankomende publicaties 2011:
Carsten Stahn:
Fragmentation and Diversification of International Criminal Law
The International Criminal Court and Complementarity:
From Theory to Practice, Cambridge University Press 2011,
1200 pagina’s (twee delen), met Mohamed M. El Zeidy

Sara Kendall
Aankomende publicaties 2011:
Artikel: ‘Donors’ Justice’: Marketing International Criminal Accountability, LJIL
Artikel: “Seeing Justice Done: Outreach and Civil Society
in Sierra Leone”, in the Global Civil Society Yearbook: Globality and the Absence of Justice (2011), co-authored with
Alpha Sesay
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Mia Swart:
Artikel: ‘Is There a Text in This Court? The Purposive
Method Of Interpretation and the ad hoc Tribunals’ Heidelberg Journal of International Law 4
Boek recensies:
1-Ole Bubenzer ‘Post TRC Prosecutions’ South African
Journal on Human Rights
2-R Mackenzie, P. Sands, Selecting International Judges,
Leiden Journal of International Law (2011)
Christine Schwoebel:
Aankomende publicaties 2011:
Boek: Global Constitutionalism in International Legal Perspective, Martinus Nijhoff Publishers, 2011
Artikel: “The Appeal of the Project of Global Constitutionalism to Public International Lawyers”, German Law Journal, 2011
Christian de Vos
Aankomende publicatie 2011:
Artikel in the Melbourne Journal of International Law
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5. In Company
5.1. Algemeen
In Company staat binnen de Campus Den Haag voor innovatief en interactief onderwijs aan professionals. Het
aanbod van cursussen en opleidingen concentreert zich op
het snijvlak van politiek, bestuur en beleid.
Campus Den Haag Universiteit Leiden is een sterk merk
voor de doelgroep van ambtenaren en professionals werkzaam in het publieke domein. Met de verhuizing naar
Stichthage in de zomer van 2010 beschikken we over een
representatieve trainingslocatie met catering in het hart
van Den Haag.
In 2010 is geïnvesteerd in het helder neerzetten van onze
kernthema’s.
De kernthema’s zijn: Politiek-bestuurlijke gevoeligheid,
Public Affairs, Effectief beïnvloeden in Europa (ism Montesquieu Instituut), Beleid in praktijk (voor starters en gevorderden, ook niet-overheid), Internationaal beleid’ Leiderschap.
Een van de speerpunten voor de komende periode is het
ontwikkelen van een aantrekkelijke etalage, waarin het onderwijsaanbod voor professionals herkenbaar wordt gepositioneerd. Dit vergroot de mogelijkheden om deelnemers
(open inschrijving) en organisaties (in company) te trekken voor de programma’s. De campagne ‘’Kiezen voor kennis’ en het herinrichten van de website, met ‘onderwijs aan
professionals’ als nieuwe button op de home page, dragen
hiertoe bij.
Twee derde van de omzet is afkomstig van het Rijkstraineeprogramma (RTP) en het Klasje van Buitenlandse
Zaken (BBBZ), twee strategische opdrachten in opdracht
van de Rijksoverheid. Daarnaast verzorgt InCompany op
maat trajecten voor SZW, V&W, Justitie, Provincie NoordHolland en AgentschapNL. De programma’s krijgen goede
evaluaties van deelnemers en opdrachtgevers.
Daarnaast is in 2010 gericht geïnvesteerd in de verdere ont-

wikkeling van het team. De organisatie en logistiek van de
programma’s worden steeds meer opgepakt door de programma-assistenten. De rol van de programmamanagers
ontwikkelt zich verder naar inhoudelijk regisseur en moderator van de programma’s. Ook is aandacht besteed aan
professionalisering van acquisitie en het versterken van ondernemerschap binnen het team. Zo heeft een pro-actieve
aanpak binnen enkele weken een grote groep deelnemers
voor de Leergang Public Affairs opgeleverd.

In de zomer van 2010 heeft IC samen met PWC succesvol
geoffreerd voor de Modules Strategie & Beleid en Verandermanagement, eveneens voor 40 leidinggevenden, die
deelnemen aan de Leergang Hogere DefensieVorming in
opdracht van het Ministerie van Defensie.
Sinds de zomer van 2010 heeft IC actief geparticipeerd in
de Sirius-werkgroep om een subsidie-aanvraag voor te bereiden voor een leiderschapsprogramma voor excellente
Master studenten. In het najaar 2010 is deze vierjarige subsidie gehonoreerd. IC zal een substantieel deel van dit pro-
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(Inter)nationale samenwerking, profilering
IC heeft succesvol een aantal offertes uitgebracht voor
onder andere de Module Grondslagen Openbaar Bestuur
voor 40 leidinggevenden, die deelnemen aan de Leergang
Hogere Defensie Vorming (HDV) in opdracht van het Ministerie van Defensie. In opdracht van AgentschapNL is een
maatwerktraject op het thema politiek-bestuurlijke gevoeligheid uitgevoerd. Deze opdracht wordt in 2011 herhaald.
In samenwerking met de Algemene Bestuursdienst is het
ABD-TMG programma ontwikkeld en heeft het hoofd IC
samen met de DG ABD een 12-tal nieuw benoemde leden
van de TopManagementGroep begeleid.

gramma ontwikkelen en uitvoeren en is verantwoordelijk
voor de praktijkopdracht die gestalte krijgt in samenwerking met een 16-tal organisaties en bedrijven (o.a. de ABD,
VNG, Rabobank, TNT, AkzoNobel, de gemeenten Leiden
en Den Haag en de provincies Zuid-Holland en Utrecht).
Daarnaast zullen we een 6-tal seminars verzorgen. IC werkt
hierbij samen met het CBW van de Faculteit Rechten, dat
de vaardighedentrainingen voor de studenten zal verzorgen.

PA op een goed bezochte bijeenkomst met Marco Pastors.
De kroonprogramma’s RTP en BBBZ blijven zich vernieuwen en verbeteren. Zo is voor de nieuwe lichting van het
RTP een aantal modules opnieuw ontworpen, zoals de
Schiphol casus. De uitvoering van BBBZ 7 hebben we met
een goede evaluatie afgesloten.
Politiek-bestuurlijke gevoeligheid in opdracht op maat
aangeboden, onder andere aan SZW, AGNL en Provincie
Noord Holland.

campus den haag

In samenwerking met het Juridisch PAO is het initiatief
genomen om de mogelijkheden van uitbreiding van het
aanbod in Den Haag te verkennen.

Ministerie van Defensie als nieuwe opdrachtgever verworven met ervaren leidinggevenden als nieuwe doelgroep.

IC is in 2010 het gesprek gestart met collega-centers, o.a.
CTC en MUS. IC verwacht een meerwaarde van het gezamenlijk optrekken in netwerken en het meer bij elkaar
brengen van het afzonderlijke aanbod aan onderwijs voor
professionals.
IC zal de komende periode graag investeren in de verdere
invulling van samenwerking om zo de synergie met de
andere Centres te kunnen benutten, bijvoorbeeld door te
putten uit door de Campus uitgevoerd onderzoek en door
het inzetten van collega’s als gastdocenten. Voor de Centres
is de expertise van IC op het gebied van didactiek specifiek gericht op onderwijs professionals van meerwaarde.
De organisatorische infrastructuur, die IC heeft ingericht
ten behoeve van de werving en begeleiding van deelnemers
en de ervaring van IC met de logistiek en organisatie van
korte en langer lopende opleidingstrajecten, zou ook door
de andere Centres benut kunnen worden.

Vanuit IC krijgt het thema leiderschap in 2010 binnen
Campus Den Haag concreet gestalte. IC voert sinds juni
2010 het secretariaat van de ‘European School of Leadership Practice’ en bereidt een onderwijsprogramma voor
professionals voor in samenwerking met internationale
top scholars op gebied leiderschap. Daarnaast is IC sinds
de zomer van 2010 institutioneel lid van de International
Leadership Association ILA, het wereldwijde netwerk van
‘those who practise and teach leadership’. In oktober 2010
levert het hoofd IC een bijdrage tijdens de jaarlijkse ILA
conferentie in Boston/USA met als thema ‘Leadership 2.0:
Time for Action’

Highlights:
Inspiratie van buiten naar binnenhalen, zoals de presentatie van Marloes Pomp over Het Nieuwe Werken en de
ambtenaar van de toekomst.
Alumni aan ons binden, zoals de alumni van de Leergang
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5.2. Onderwijs

5.3. Onderzoek

(Ontwikkeling betreffende) aanbod van opleidingen/trainingen in 2010 met duur van de onderwijsprogramma’s en
aantal deelnemers.

Er wordt bij InCompany geen wetenschappelijk onderzoek
verricht.

Training/leergang/opleiding

Opdrachtgever

Aantal deelnemers (totaal alle uitvoeringen)

Min. van Buitenlandse Zaken

22

Open inschrijving

40

Rijkstrainees tranche XII+XIII

Min. van Binnenlandse Zaken

155

Masterclasses Rijkstrainees

Min. van Binnenlandse Zaken

90

Leergang Public Affairs

Open inschrijving

41

Inhousedagen stages

Min. van Binnenlandse Zaken

50

Opleidingsdag Politiek
Bestuurlijke Gev.

Min. van Financiën

15

Training Oriëntatie op Europa

Min. van Justitie

41

Training Oriëntatie op Europa

Min. van VenW

35

Training Politiek Bestuurlijke
Gevoeligheid

Min. van SZW

32

Training Politiek Bestuurlijke
Gevoeligheid

Open inschrijving

32

Leergang Starten met Beleid

Open inschrijving

20

Cursus Politieke Dimensie

Min. van VROM

34

Training De wereld van BZ

Min. van Buitenlandse Zaken

9

Training Politiek Bestuurlijke
Gevoeligheid

Agentschap NL

36

Opleidingsdag Politiek
Bestuurlijke Gev.

Prov. Noord-Holland

10

Leergang Sociale Zekerheid

Min. van SZW

16
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Diplomatenklasje
International Public Lectures

5.4. Bedrijfsvoering

In 2010 is heel In Company met werkplekken verhuisd
naar kantoren Stichthage. Het aantal kamers dat In Company in gebruik nam, is 7, met in totaal 14 werkplekken. De
nieuwe werkruimte biedt de mogelijkheid om het team bij
elkaar op de gang gehuisvest te hebben met de leslokalen
dichtbij op de 13e verdieping.

In 2010 is een traject begonnen met daarin specifiek aandacht voor de eigen ontwikkeling van de medewerkers in
relatie tot de functie en de groeipotentie. Daarnaast is met
alle programmamanagers tussentijds een voortgangsgesprek gevoerd om de portefeuille en de eigen ontwikkeling
te bespreken.

Er is in 2010 geïnvesteerd in de bereikbaarheid van de programmamanagers. Het is voor opdrachtgevers en deelnemers belangrijk dat IC goed bereikbaar is. IC heeft zich
in 2010 laten inspireren door de mogelijkheden van Het
Nieuwe Werken, dat flexibiliteit in werktijden en plaatsonafhankelijk werken stimuleert.

campus den haag

In maart hebben we een teamdag besteed aan het formuleren van een strategie voor de komende jaren. In augustus heeft Peter van der Geer voor het IC team een dagdeel
verzorgd. Centraal stond het versterken van de rol van de
programmamanagers als regisseur en moderator van programma’s.
Opleiding of training

Gevolgd door

Workshop Professioneel Faciliteren

hele IC team

Workshop Feedback

hele IC team

Persoonlijke kracht

Lianne Heun

RET

Marianne Derksen

Train de Trainer

Marjoke de Grijs

Learning Lane-eendaagse training voor trainers

Marjoke de Grijs

Learning Lane-eendaagse training voor trainers

Lianne Heun

Festival der Bestuurskunde

Marianne Derksen

Festival der Bestuurskunde

Marjoke de Grijs

Effectief presenteren (ICLON)

Youssef Rahman

Effectief presenteren (ICLON)

Marjo Gallé

Een aantal medewerkers heeft daarnaast een individuele
training gevolgd, in overeenstemming met ontwikkelafspraken in het RO-gesprek. Hieronder een overzicht van
de gevolgde opleidingen over 2010.

Zo heeft Marloes Pomp, projectleider Ambtenaar van de
toekomst, voor IC in maart 2010 een presentatie gegeven
over haar ervaringen met HNW. De overgang van Campus De Haag naar VUW in oktober van dit jaar maakt dit
steeds beter mogelijk.
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Personele samenstelling:
Functie

Nikol Hopman

Hoofd IC

Dianne Karkdijk

Senior programmamanager

Lianne Heun

Programmamanager

Sven Balfoort

Programmamanager (ivm zwangerschapsvervanging)

Marianne Derksen

Programmamanager

Youssef Rahman

Programmamanager

Marjo Gallé

Senior programmamanager

Marjoke de Grijs

Senior programmamanager

Sander Dikker Hupkes

Programmamanager (2 dagen per week)

Anne Christine de Haan

Student-assistant

Lisette Mierop

Student-assistant

Concetta Pirozzi

Programma-assistant

Lizet Leemans

Programma-assistant

Esther van Valderen

Officemanager

Sytske Miedema

Programmamanager (tijdelijk)

Sofie Delpeut

Programma-assistant (tijdelijk)

5.5. Korte vooruitblik

De functie van programmamanager is in 2010 verder in
ontwikkeling.
Van belang zijn deskundigheid en zichtbaarheid. Te onderscheiden taakgebieden zijn: inhoudelijke ontwikkeling
van programma’s (rol van regisseur van het curriculum en
aanspreekpunt voor docenten en gastsprekers), programmaleiding tijdens de uitvoering van programma’s (rol van
moderator en aanspreekpunt voor deelnemers) en bijdragen aan verwerving van nieuwe programma’s (actief in
netwerken en antenne voor acquisitie). Beoogd resultaat
voor de komende jaren is dat het team al deze taakgebieden
goed gaat bestrijken.
Het merendeel van de activiteiten worden uitgevoerd voor

In een drietal teamsessies is de strategie voor IC voor de
periode 2010-2012 scherpgesteld. Voor de doorontwikkeling van IC is verdere professionalisering de komende jaren een randvoorwaarde. In 2010 is het functieprofiel voor
programma-assistenten opgesteld en is de taakverdeling
tussen programmamanagers en programma-assistenten
gespecificeerd. De toegevoegde waarde van de functie van
programma-assistenten is in de zomer van 2010 in samenspraak met P&O geëvalueerd en op grond van de positieve
evaluatie is de inzet van een 2-tal programma-assistenten
geformaliseerd.
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Naam

campus den haag

en in opdracht van de Rijksoverheid, waar komende jaren
(2011-2012) enorme bezuinigingen worden doorgevoerd.
De doelgroep bestaat op dit moment vnl. uit starters en beleidsmedewerkers, waarbij de verwachting is dat juist deze
doelgroep de komende periode hard getroffen zal worden
door de bezuinigingen. Dit maakt IC kwetsbaar.
Daarom is in 2010 een start gemaakt met uitbreiding van
ons aanbod naar nieuwe doelgroepen, zoals het Ministerie
van Defensie en mede-overheden (provincie Noord Holland) en uitvoeringsorganisaties (AgentschapNL). Qua
functieniveau is de focus in 2010 verbreed naar ook het
midden- en hoger kader (HDV voor Defensie en TMG met
de Algemene Bestuursdienst). De verbreding naar nieuwe
doelgroepen is een van de speerpunten voor 2011 en verder.
Voor het daadwerkelijk kunnen realiseren van de ambities
is het van groot belang om goed voor het voetlicht te krijgen wat we in huis hebben en voor wie. Hierbij gaat het
om het verder versterken van PR en marketing (website en
uitingen). Het gaat ook om het versterken van onze eigen
antenne voor nieuwe mogelijkheden in contact met deelnemers en opdrachtgevers en het zo creëren en benutten
van nieuwe ingangen en kansen. Het hierbij gezamenlijk
optrekken met de andere eenheden van de Campus kan
een duidelijke meerwaarde bieden.
In 2010 wordt de invloed van bezuinigingen binnen de
overheid merkbaar. De prijs staat onder druk en er is bij
een aantal opdrachtgevers een voorkeur voor het in eigen
huis organiseren van opleidingen. Bij openbare aanbestedingen is sprake van een toenemende concurrentie. De
verwachting is dat in 2011 deze trend zich verder door zal
zetten.
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6. Centre for Modern Urban Studies
6.1. Algemeen
Het Centre for Modern Urban Studies (MUS) heeft in
2010 een groei doorgemaakt in het aantal medewerkers en
activiteiten en haar binding met de stad Den Haag duidelijk laten blijken. Zo kwamen er boeken uit over het Haagse
Chinatown en petit histoires over Haagse wijken, werd een
vooronderzoek naar de geschiedenis van antipolitieke sentimenten in Den Haag (1945-2010) uitgevoerd en startte
een promotieonderzoek naar sociale geschiedenis van expat-gemeenschappen in de steden Den Haag en Jakarta in
de periode 1850-2010.

van de Indische literatuur in Nederland gaan behoren.’
De masterthesis van promovendus Aniek Smit, “Mijn vader had een Afro!” De ontwikkeling van het kleedgedrag
van Marokkaanse migranten in Nederland als onderdeel
van hun identificationele integratie (1965-2010), viel later
het jaar in de prijzen. Op 19 november werd aan haar in
de Grote Kerk in Breda de Cordaid-Multatuli Onderzoeksprijs 2010 uitgereikt.

6.2. Onderwijs
Collegereeks: Waarom Mensen in de stad willen wonen
In het voorjaar van 2010 is de opvolger van de collegereeks
De Krachtige Stad van start gegaan. In een reeks van 12 colleges lieten deskundigen hun licht schijnen over de kansen,
de obstakels en de grenzen van de mogelijkheden die de
moderne stad biedt. Het doel van de collegereeks is om na
te gaan wat voor inzichten de literatuur en ervaringskennis
opleveren over de ontwikkeling van de stad – in heden en
verleden - en haar onontkoombare relatie tot het omringende platteland. De colleges werden niet alleen gevolgd
door Leidse studenten, maar ook door professionals werkzaam bij gemeenten en ministeries. De collegereeks werd
bezocht door circa 35 deelnemers.
Collegereeks: Voorbij de dreiging
In tegenstelling tot voorgaande jaren vond in 2010 de tweede collegereeks niet in Den Haag, maar in Leiden plaats.
Niettemin volgden ook hier studenten en professionals de
cursus. In de reeks van 12 colleges draaide het om de vergelijking van oude en nieuwe migranten in Nederland en andere West-Europese landen. Vooraanstaande specialisten
legden op systematische wijze de parallellen en verschillen
tussen heden en verleden bloot. De collegereeks werd door

Op 21 april 2010 ontving Wim Willems de Littéraire Witte
Prijs 2010 voor zijn boeken ‘Tjalie Robinson. Biografie van
een Indo-schrijver’ en ‘Schrijven met je vuisten. De brieven
van Tjalie Robinson’. Uit het jury rapport: ‘Het is de grote
verdienste van Wim Willems dat hij Tjalie Robinson en
zijn werk voorgoed aan de vergetelheid heeft onttrokken;
als groot schrijver van een klein oeuvre dreigde hij vergeten
te worden. Dankzij deze biografie is hij weer tot de canon
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In 2010 kwam ook het mede door Leo Lucassen samengestelde boek ‘Migration History in World History’ uit, een
vrucht van internationale samenwerking. Wim Willems,
Leo Lucassen en Miriam van de Kamp waren daarnaast
als leden van het local steering committee betrokken bij de
internationale Metropolis conferentie die in oktober 2010
in Den Haag gehouden werd. Verder is het Centre partner
geworden in een Vlaams-Nederlandse Wetenschappelijke
Onderzoeksgemeenschap (WOG) voor het formuleren van
een nieuwe onderzoeksagenda voor stadsgeschiedenis. Het
Centrum van Stadsgeschiedenis van de Universiteit Antwerpen fungeert als penvoerder. Miriam van de Kamp, Leo
Lucassen en Wim Willems zijn betrokken bij de uitwerking
van het thema ‘The Cosmopolitan City’.

6.3. Onderzoek

campus den haag

circa 40 deelnemers gevolgd.
BA Werkcollege Vandalen, nozems en hangjongeren. Ongewenst gedrag en jeugdcriminaliteit in Den Haag en Leiden
(1920-heden)
Na een korte fase van het lezen en bediscussiëren van algemene literatuur over de geschiedenis van criminaliteit, stedelijke jeugd en sociale controle, deden de studenten onder
begeleiding van Leo Lucassen en Wim Willems onderzoek in
de archieven van Den Haag en Leiden. De studenten hebben
hier werkstukken over geschreven die zullen worden verwerkt in een gezamenlijke publicatie. Aantal deelnemers: 15.

NICIS project Sociale mobiliteit: individuen, groepen, buurten
Postdoc dr. Miriam van de Kamp heeft voor haar onderzoek naar revitalisering van stadsbuurten (onderdeel van
het NICIS project) in 2010 drie hoofdcases geselecteerd:
het Regentessekwartier in Den Haag, Zuilen in Utrecht en
het Willemskwartier in Nijmegen. Het selectieproces en
onderzoeksdesign is weergegeven in twee notities die met
de betrokken stedenpartners besproken zijn.
Op basis van literatuurstudie en een eerste empirische
verkenning heeft Miriam twee papers geschreven en drie
presentaties gegeven. Zo sprak zij op 10 juni 2010 op het
NICIS seminar Neighbourhood Dynamics and Social Mobility in Amsterdam over ‘(Re)searching revitalising neighbourhoods in the Netherlands’ (Engelstalige paper). Op
4 september 2010 presenteerde zij in Gent op de 10th International Conference on Urban History (georganiseerd
door de European Association for Urban History) haar
paper ‘Livable neighbourhoods. About the labelling of a
continuous process’. Op de 15th Metropolis Conference in
Den Haag gaf zij tenslotte op 6 oktober 2010 een presentatie over ‘Images of revitalising Dutch city neighbourhoods’.
Op de laatste conferentie organiseerde zij ook twee workshops (zie hierboven).
In het voorjaar van 2011 zal in de eerste nieuwsbrief van
het NICIS project een reflectie verschijnen over revitalisering en gemengde buurten getiteld ‘Op zoek naar de grijstinten van revitalisering in gemengde buurten’. In 2011 is
zij naast verdere dataverzameling van plan een voorstel
voor een sessie over the Cosmopolitan City in te dienen
voor de 11th International Conference on Urban History
(Praag, September 2012) en een (review)artikel te schrijven over de waarde van Jane Jacob’s werk voor het begrijpen van 21ste eeuwse stedelijke dynamiek.

Master ‘Migration and Global Interdepence’
Aan het Instituut Geschiedenis in Leiden is leerstoelhouder
Leo Lucassen verantwoordelijk voor de Engelstalige master
Migration and Global Interdepence. Deze eenjarige master
bestaat uit een aantal modules, waarvan de leerstoelhouder
het Literature Seminar ‘Migration and Integration’ en het
Research Seminar ‘Thinking about the underclass, migration, urbanization and the welfare state: ideologies and
policies in Europe and the U.S. since the 1840s’ geeft. Per
jaar stromen zo’n 20 studenten in, zowel uit Nederland als
uit het buitenland afkomstig. Daarnaast is Lucassen, samen
met Willems, begeleider van gemiddeld 10 MA scripties en
8 BA scripties per jaar.
In 2011 worden de collegereeksen ‘Waarom mensen in de
stad willen wonen’ en ‘Voorbij de dreiging’ beiden in het
voorjaar in Den Haag gegeven. Bij Campus Den Haag gaat
dan ook de jongerencursus Poolse spoorzoekers van start.
Voor de nabije toekomst worden mogelijkheden verkend
om enkele van de gastcolleges uit de reeksen speciaal voor
professionals in de vorm van een masterclass aan te bieden.
Een verdiepende sessie over ‘Feit en fictie over de multiculturele samenleving’, waarbij een wetenschapper en een
spreker uit de wereld van politiek, beleid of bestuur een
aantal actuele thema’s op dit terrein belicht. Het MUS
werkt hier samen met Nikol Hopman, InCompany.
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Begeleiding promoties (en andere projecten)
- Het onderzoek van AIO Diederick Klein Kranenburg
naar de Schilderswijk - door Lucassen en Willems.
- Het onderzoek van buitenpromovendus Henk Mak van
Dijk naar ‘De geschiedenis van Indische muziekpioniers,
1898-1945’ - door Willems.
- Het onderzoek van buitenpromovendus Wil IJzereef
naar ‘Ik en de ander. Levensverhalen over successen en
teleurstellingen van biculturele hogeschoolstudenten en
alumni’ - door Willems.
- Het promotieonderzoek van AIO Aniek Smit naar ‘Expats in Den Haag en Jakarta’ - door Lucassen en Willems.
- Begeleiding van het project ‘De Velser Affaire’ door Willems en Bob de Graaff - dr. Bas von Benda-Beckmann.
- Begeleiding van het vooronderzoek ‘De stem van het
volk. De geschiedenis van antipolitieke sentimenten in
Den Haag (1945-2010)’ door Willems, Lucassen, Henk
te Velde en Beatrice de Graaf - dr. Margit van der Steen

met een Vlaamse Collega, de AiO- Posthumus conferentie,
die in mei 2010 plaatsvond in Leiden. Van zijn hand verschenen een artikel in het Haagsche Politieblad ‘Het Journaal’ en meerdere stukjes in lokale Haagse kranten waar
tientallen reacties op kwamen.
In 2011 zal Diederick onder meer werken aan een publicatie in een peer-reviewed wetenschappelijk tijdschrift en een
publieksboek - samen met Willems - over de bijzondere
geschiedenis van De Mussen in de Schilderswijk, het oudste nog bestaande Clubhuis in Nederland. Daarnaast zal hij
naast zijn onderzoek enkele scripties begeleiden en in het
najaar opnieuw het vak Oral History geven.

Promotieonderzoek De Schilderswijk 1920-1985:
Drs. Diederick Klein Kranenburg heeft in 2010 op twee
internationale congressen resultaten uit zijn onderzoek
gepresenteerd. In april presenteerde hij de paper ‘Social divisions in the Schilderswijk of The Hague, 1920-1939.’ op
de European Social Science History Conference in Gent. In
november organiseerde hij samen met Stephan Ramsden
van de University of Hull de sessie ‘Revisiting the Urban
Village - Case Studies of Twentieth Century Working-class
Community’ op de Social Science History Association
Conference in Chicago. Diederick sprak daar over zijn paper ‘Because None of Us Had Anything. Social-Economic
Differences and their Consequences in a Working-Class
Neighbourhood in The Netherlands, 1920-1960’.
In 2010 gaf Diederick Klein Kranenburg ook twee vakken,
de propedeuse werkgroep ‘sociale en economische geschiedenis’ en het vak Oral History. Hij was daarnaast PhDvertegenwoordiger van de onderzoeksschool N.W. Posthumus. In deze functie organiseerde hij onder meer, samen
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Promotieonderzoek Expats in Den Haag en Jakarta:
Drs. Aniek Smit is in augustus 2010 begonnen aan een vergelijkende studie naar hooggeschoolde migranten in Den
Haag en Jakarta sinds 1900. In dit onderzoek stelt zij de
vraag: waarom hooggeschoolde migranten vaak niet als
migrant worden gezien, en of hun gedrag als migranten
en als stedelingen werkelijk zo verschilt van dat van andere
migranten? Zij kijkt daarbij in het bijzonder naar de rol
van de hiring institutions en de opportunity structure voor
de migratie en integratie van deze categorie migranten.
In het najaar van 2010 en het voorjaar van 2011 presenteerde Aniek Smit de voortgang van haar onderzoek tijdens de seminars van onderzoeksschool N.W. Posthumus.
Daarnaast verwacht zij in november 2011 een sessie over
het vestigingsproces van carrièremigranten te organiseren
tijdens het internationale congres van de Social Science
History Association (SSHA) in Boston. Momenteel volgt
zij de ICLON onderwijscursus en loopt mee met het vak
Economisch Sociale Geschiedenis. Dit vak zal zij in het volgende collegejaar zelf geven.
In de zomer van 2011 verschijnt in historisch tijdschrift
Skript een artikel over een eerder onderzoek dat Aniek
Smit naar hooggeschoolde migranten deed, getiteld:
‘You’re eating herrings and you eat them raw! De opvang
van kennismigranten in Nederlandse universiteitssteden:
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de International Neighbourgroup Delft, 1966-heden.’ Tevens werkt Aniek Smit aan een thema over kennismigratie
voor de website vijfeeuwenmigratie.nl.

Kamp, Miriam van de (met Erik Hitters) (2010) ‘Tune in,
fade out: Music companies and the classification of domestic music products in the Netherlands’, Poetics 38, 461-480.

Internationaal Congres Den Haag:
Van 4 tot en met 8 oktober 2010 vond de internationale
Metropolis conferentie plaats in Den Haag. Tijdens deze
conferentie zat Leo Lucassen de plenaire sessie ‘The Right
to the City: Urbanization and International Migration’
voor, die hij ook mede organiseerde. Sprekers in deze sessie waren Adrian Favell (Aarhus University, Denemarken),
Leslie Page Moch (Michigan State University, VS) en Fai
Ling Wang (Georgia Institute of Technology, VS). Miriam
van de Kamp organiseerde twee workshop sessies; ‘The imprint of international migration on gateway cities and reverse’ en ‘Good news is no news? On highlighting migrants
ordinary life’ . Hierin presenteerden Nederlandse en internationale onderzoekers en Nederlandse stedenpartners uit
het NICIS project Sociale mobiliteit: individuen, groepen,
buurten hun ervaringen en (onderzoeks)resultaten.

Kamp, Miriam van de (2010) ‘Majors en de Nederlandse
speelfilm, 1990-2005. Van ondergeschoven kindje naar
kerstkraker.’ Tijdschrift voor Mediageschiedenis 13/20102, 108-123.
Lucassen, Leo (2010) ‘A brave new world: the left, social
engineering, and eugenics in twentieth-century Europe’.
International Review of Social History, 55, pp. 265-296.
Lucassen, Leo (2010) ‘Das Heiratsverhalten von deutschen
Migranten in den Niederlanden (1860-1940). Die Bedeutung von Ethnie, Religion, Klasse und Geschlecht’. Historische Zeitschrift, 290 (2), pp. 321-346.
Lucassen, Jan & Lucassen, Leo & Manning, Patrick (Eds.)
(2010) Migration History in World History. Multidisciplinary approaches. Leiden en Boston: Brill.

Extern gefinancierd onderzoek:
Vooronderzoek ‘De stem van het volk’ (MUS, Instituut Geschiedenis).
Studie over de geschiedenis van Chinatown (diverse
fondsen).

Lucassen, Leo (2010) ‘Op het breukvlak van individu en
gemeenschap. Europese sociaaldemocraten en een ‘brave
new world’ in de twintigste eeuw’. In: Kok, Jan & Bavel,
Jan, van (Eds.), De levenskracht der bevolking. Sociale en
demografische kwesties in de Lage Landen tijdens het interbellum, pp. 285-320. Leuven: Universitaire Pers Leuven.

Publicaties
Benda-Beckman, Bas von (2010) A German Catastrophe?
German historians and the Allied bombings 1945-2010
Amsterdam: Amsterdam University Press, Amsterdam
(proefschrift).

Lucassen, Leo (2010) ‘Southeast Europe and the need for
a comparative history of migration and membership’. In:
Konrad, Helmut, & Benedik, Stefan, (Eds.), Mapping contemporary History II. 25 Jahre Zeitgeschichte an der Universität Graz, pp. 123-144. Wien, Köln, Weimar: Böhlau.

Benda-Beckman, Bas von (2010) De Burgerslachtoffers
van Nijmegen, recensie van J. Roosendaal, Nijmegen ’44.
Verwoesting, verdriet en verwerking, Tijdschrift voor Geschiedenis vol. 123, afl. 1., pag. 149-150.

Lucassen, Leo & Lucassen, Jan (2010) The mobility transition in Europe revisited, 1500-1900. Sources and methods.
(IISH Research Papers, 46). Amsterdam: IISG.
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Lucassen, Leo (2010) ‘Towards a comparative history of
migration and membership in Southeast Europe (15001900)’. In: Roth, Klaus & Hayden, Robert (Eds.), Migration
in, from, and to Southeastern Europe, pp. 11-41. Münster:
LIT.

twee dagen in de week in Den Haag. Op de derde dag werkt
zij in Amsterdam bij de Amsterdamse samenwerkingspartner van het Polenproject, vijfeeuwenmigratie.nl (Centrum
voor de Geschiedenis van Migranten).
Personele samenstelling:

Willems, Wim (met Annemarie Cottaar en Kai Yin Or)
(2010) Een draak met vele gezichten. Chinatown Den Haag
(1920-2010). Tweetalige uitgave: Nederlands en Chinees.
Den Haag: Koninklijke De Swart.
Publicaties overig
Lucassen, Leo (2010) ‘De mythe van de linkse kerk. Immigratie en polarisatie’. De Groene Amsterdammer (25).

Functie

Wim Willems

Hoogleraar

Leo Lucassen

Hoogleraar

Miriam van de Kamp

Post-doc

Diederik Klein Kranenburg

AIO

Aniek Smit

Onderzoeker

Hanneke Verbeek

Onderzoeker

6.5. Korte vooruitblik

Willems, Wim (foto’s Frank Janssen) (2010) Reis door de
stad. Haagse geschiedenissen van de straat. Den Haag: Valerius Pers.

In 2011 staat het MUS o.a. in het teken van de zoektocht
naar Poolse sporen in Nederland. In samenwerking met
polonia.nl en vijfeeuwenmigratie.nl staat de geschiedenis van Polen de afgelopen eeuw centraal. Op de website
vijfeeuwenmigratie.nl, maar ook via een Poolse spoorzoekercursus zal een collectie foto’s en verhalen worden opgebouwd, mede om de negatieve berichtgeving in de media
te nuanceren. Bij voldoende kwaliteit komt er op basis van
dat materiaal een tentoonstelling, en de foto’s en verhalen
krijgen een plek in boek dat Wim Willems en Hanneke
Verbeek - met anderen - gaan schrijven over de aanwezigheid van Polen in Nederland - met een sterk accent op Den
Haag en de regio.
Daarnaast werkt Wim Willems, samen met promovendus
Diederick Klein Kranenburg, en de fotografe Eva Hofman,
aan een publieksboek over de geschiedenis van clubhuis
De Mussen, in de Haagse Schilderswijk. Het boek, en een
kleine, daarop gebaseerde tentoonstelling, zal ten doop

Willems, Wim, Op zoek naar het Haagse Gevoel. Wekelijkse serie in de AD/Haagsche Courant.
Andere producten:
Lancering website vijfeeuwenmigratie.nl (Leo Lucassen en
Wim Willems zijn lid van de kernredactie)

6.4. Bedrijfsvoering
Het Centre for Modern Urban Studies is sinds mei 2010
gevestigd op locatie Stichthage. Daar wordt gebruik gemaakt van twee kamers met in totaal drie werkplekken.
Vanaf januari 2011 maakt Hanneke Verbeek (medewerkster voor het project ‘Geef Polen een gezicht’) enkele dagen
in de week vast gebruik van het tweede bureau. Zij is vanaf
maart 2011 voor drie dagen in week aangesteld. Zij werkt
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Leo Lucassen & Wim Willems, ‘Integratie moet zich richten op alle laagopgeleiden’, NRC 28-11-2010.

Naam

campus den haag

worden gehouden bij de heropening van De Mussen in de
herfst van 2011. Tot slot zal Wim Willems in november van
dat jaar zijn lopende krantenserie omwerken tot een rijk
geïllustreerd boek, Het Haagse Gevoel, dat zal verschijnen
bij de lokale uitgeverij De Nieuwe Haagsche.

ambtenaren, NGO’s, internationale organisaties en politici.
Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden heeft
dit geaccordeerd en er budget voor vrijgemaakt. Frederiek
Lommen zal het voortouw nemen bij de uitwerking, zodat
de reeks in september 2011 van start kan gaan.

In het voorjaar van 2011 verschijnen, van de hand van Wim
Willems (als bezorger en inleider) twee boeken verschijnen
over Tjalie Robinson: ‘Tjalie Robinson, Kind van Batavia.
Verhalen van een straatslijper’ (mei 2011, Prometheus) en
‘Tjalie Robinson, Een land met gesloten deuren’ (Uitgeverij
Statenhofpers). Van het boek ‘Waarom mensen in de stad
willen wonen 1200-2010’ zal later in 2011 bij Routledge een
Engelstalige versie op de markt komen: ‘Living in the city.
Urban institutions in the Low Countries, 1200-2010’. Ook
in 2011 publiceert Cambridge University Press de mede
door Leo Lucassen geredigeerde Encyclopedia of European
Migration and Minorities. From the 17th century to the
present. Daarnaast is Leo Lucassen aangezocht als auteur
van het in 2012 te verschijnen standaardwerk ‘The Oxford
Handbook of Global Cities’, (ed. Peter Clark), waarin hij
een hoofdstuk schrijft over migratie en integratie naar steden sinds 1800 in Europa, Azië, Afrika en de Amerika’s. Tot
slot verschijnt in april 2011 van de hand van Aniek Smit
het boek ‘Mijn vader had een Afro! Het kleedgedrag van
Marokkaanse migranten en hun integratie, 1965-2010’
(Amsterdam, Aksant).
Debat Centraal
Wim Willems en Leo Lucassen (mede in zijn hoedanigheid
van trekker van het profileringsgebied ‘Global Interactions’) hebben met enkele anderen, onder wie Campusbestuurssecretaris Frederiek Lommen, een plan ontwikkeld
voor een maandelijkse lunchlezing, te organiseren door
Campus Den Haag in samenwerking met de Universiteit
Leiden. Idee is om wetenschappers de laatste stand van zaken te laten presenteren over een specifiek politiek en maatschappelijk actueel onderwerp voor een breed publiek van
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7. Montesquieu Instituut
7.1. Algemeen
In 2010 was onderzoeksdirecteur van het Montesquieu Instituut Arco Timmermans verantwoordelijk voor de activiteiten van de Campus DH als partner in het Montesquieu
Instituut. Onder deze activiteiten vallen onderwijs, een
deel van het onderzoek dat is ondergebracht bij de Campus
Den Haag in het M.I. en de ontwikkeling van de onderzoekslijn voor het M.I, alsmede managementactiviteiten
voor het Montesquieu Instituut in Den Haag. Daarnaast is
Kees Nagtegaal als onderwijscoördinator werkzaam, waarbij hij vanwege werk aan zijn dissertatie deels is vervangen door student-assistente Rhea Verheul. Verder is sinds
1 mei 2010 Petya Alexandrova in dienst van de CDH als
promovenda en sinds 1 juli Lucie Spanihelova, eveneens als
promovenda. Tenslotte was Frederik van Dalfsen in dit jaar
student-assistent, betrokken bij onderwijstaken en voor
een deel ook bij onderzoek.

Studies. Uit ruim veertig aanmelding werden 22 deelnemers geselecteerd.
Montesquieu prijzen:
In het voorjaar 2010 werd voor de derde maal de MI-prijs
voor de beste bachelorscriptie, de beste mastercriptie en
voor het beste wetenschappelijke artikel van een jonge academicus uitgereikt.

Bij het onderzoek door de staf van CDH in het Montesquieu Instituut zijn in 2010 enkele nieuwe MI-fellows
betrokken: naast Gerard Breeman (Universiteit Wageningen) zijn dit Sebastiaan Princen en Kutsal Yesilkagit (beiden Universiteit Utrecht) en Anne Rasmussen (Universiteit
Leiden). Ook was Ruud Koole (Universiteit Utrecht) als
fellow aan het instituut verbonden.

Lezingencyclus:
In het voor- en najaar organiseerde een lezingencyclus over
de toekomst van de EU, in samenwerking met de Faculteit Letteren/Geschiedenis van de Universiteit Leiden. De
lezingen werden gehouden door prominente sprekers. Het
gemiddeld aantal aanwezigen lag rond de 50 personen.

7.2. Onderwijs
Montesquieu Masterclass 2010:
Met de titel: ‘Brick by Brick. Building European Parliamentary Systems before and after 1989’ werd deze van februari
t/m juni 2010 georganiseerd. De masterclass was bedoeld
voor studenten en afgestudeerden van Nederlandse universiteiten en hogescholen uit de studierichtingen Bestuurskunde, Politicologie, Rechten, Geschiedenis en Europese

Collegereeks
In het najaar was er een serie colleges waarin de Nederlandse parlementaire geschiedenis aan de hand van biografieën
van zes Nederlandse politieke leiders werd behandeld. De
reeks was tevens een keuzevak bij de opleiding bestuurskunde van de Universiteit Leiden.
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Zomerconferentie 2010:
In de zomer werd voor het eerst de MI-Zomerconferentie gehouden. De conferentie ging over de rol van maatschappelijke spelers bij het vertrouwen in de politiek en de
maatschappij. De conferentie werd geopend door minister
Hirsch Ballin. Een groot aantal partners was bij deze zomerconferentie betrokken: het Leids Universiteits Fonds,
de Algemene Rekenkamer, de Eerste en Tweede Kamer, de
Provincie Zuid-Holland, de Gemeente Den Haag, het Forum voor Democratische Ontwikkeling, de Europese Beweging Nederland, FORUM en Leiden University College.

Verder is het internationale onderzoek naar politieke agendavorming vanuit CDH in het M.I. uitgebreid, waarbij
verschillende projecten zijn gestart. Bij deze projecten zijn
behalve onderzoekers en MI-fellows ook getalenteerde studenten betrokken, waarvoor onderzoekstageplaatsen zijn
gecreëerd. In totaal waren in 2010 tien studenten als stagair
bij dit onderzoek betrokken.

Conferentie politieke biografieën:
Onder de titel ‘De Politieke Biografie: Een Terugblik op
Toekomstig Leiderschap?’ werd op 15 december een conferentie gehouden over politieke biografieën.
Onderwijs voor professionals:
In ontwikkeling, in 2010 was CDH/MI betrokken bij diverse cursussen, zoals Public Affairs en het Rijkstraineeprogramma.

Promotie-onderzoek:
Petya Alexandrova, gestart in mei 2010: ‘The European
Council and Member States’ Agenda Power’. In dit onderzoek wordt geanalyseerd hoe in de loop van de institutionele ontwikkeling van de Europese raad de politieke
agenda is samengesteld en wat hierbij de invloed is van afzonderlijke lidstaten. In dit onderzoek worden ook dwarsverbanden tussen grote beleidsthema’s onderzocht. Dit
onderzoek loopt tot april 2014.
Lucie Spanihelova, gestart in juli 2010: ‘From National to
EU Domain: Strategic Partian Selection of Policy Venue
in the EU member States’. Dit onderzoek richt zich op de
effecten van de afnemende publieke steun voor de EU en
onderzoekt in hoeverre deze invloed hebben op de EU besluitvorming van nationale elites. In het bijzonder wordt
gekeken naar hoe verschuivingen in publieke steun en
aandacht voor de EU invloed hebben op de mate waarin
regeringen zich houden aan hun verplichting om EU richtlijnen in te voeren. Dit onderzoek loopt door tot juni 2014.
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Onderwijs voor Netherlands Institute of Government:
Samen met MI-fellow Gerard Breeman was Arco Timmermans docent van de cursus ‘Core Themes and the PhD
Experience’, een verplichte cursus in het opleidingsprogramma voor promovendi binnen het instituut.

7.3. Onderzoek
Onderzoeksinzet in 2010 van onderzoeksdirecteur Arco
Timmermans:. Vanaf resp. 1 mei en 1 juli waren Petya
Alexandrova en Lucie Spanihelovaals promovendi bij het
onderzoek betrokken.
In 2009 is het internationale onderzoek naar politieke
agendavorming vanuit de CDH ingebed in het Montesquieu Instituut. Door CDH als partner in het M.I. zijn
verschillende deelprojecten gestart, waarbij ook studenten
uit Leiden (opleiding Bestuurskunde) waren betrokken,
onder andere een project over de agenda van de Europese Raad sinds 1974. Ook is Gerard Breeman (Universiteit
Wageningen) als M.I.-fellow van start gegaan op dit onderzoeksterrein. Een onderzoeksproject over de politieke
aandacht voor veiligheid is financieel ondersteund door
het ministerie van BZK.

Promotieonderzoek door Kees Nagtegaal naar de historische ontwikkeling van het Nederlandse asielbeleid. Dit
promotie-onderzoek loopt door tot eind 2011.
Ander nieuw onderzoek:
Vergelijkend onderzoeksproject door Anne Rasmussen
naar vertegenwoordiging en burgerparticipatie in Nederland, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk. Dataverzameling voor dit project is eind 2010 afgerond.

In 2010 is de onderzoeksnotitie 2010-2015 voor het Montesquieu Instituut opgesteld en door het MI-bestuur vastgesteld.
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Project Actor Mobilization in the European Union, onderzoek naar de consultatie van belangengroepen door de Europese Commissie, o.l.v. Anne Rasmussen. In dit project is
een grootschalige dataset ontwikkeld die analyse mogelijk
maakt van actorconsultatie op alle Europese beleidsterreinen. De analyse in dit project loopt door in 2011.

American Political Science Association, Annual Conference, Washington D.C., 2-5 september 2010.
Book project Morality Policy in Comparative Perspective,
Brussel, october 2010.
Annual Conference Netherlands Institute of Government,
Maastricht, november 2010.
Vectors of Transfer: EU and member states, Soeterbeeck/
Nijmegen, december 2010.

Project van Kutsal Yesilkagit waarin Europese reguleringsnetwerken worden geanalyseerd en wordt ingegaan op de
problematiek van verminderde parlementaire greep op beleidsprocessen in de E.U. Dit project loop door in 2011.

In 2010 werd ook het werk in de onderzoeksgroep Public
Affairs en Agendavorming, i.s.m. Berenschot en InCompany (Campus Den Haag) voortgezet. Deze onderzoeksgroep
heeft toepassingsgerichte kennis ontwikkeld die wordt ingezet in onderwijs voor professionals.
Publicaties:
Timmermans, Arco en Gerard Breeman (2010), Politieke
waarheid en dynamiek van de agenda in coalitiekabinetten,
Jaarboek Parlementaire Geschiedenis. Boom, pp. 47-62.

M.I.-fellow Gerard Breeman deed samen met Arco Timmermans en student-assistent Frederik van Dalfsen onderzoek naar de ontwikkeling van de binnenlandse aandacht
voor veiligheid in Nederland tussen 1990 en 2010. Dit onderzoek loopt door tot begin 2011.

Scholten, Peter en Arco Timmermans (2010), Setting the
Immigrant Policy Agenda: Expertise and Politics in the
Netherlands, France and the United Kingdom, Journal of
Comparative Policy Analysis, 12 (5): 527-544.

Onderzoeksconferenties:
Onder de onderzoeksactiviteiten in 2010 vielen verder de
deelname aan diverse nationale en internationale conferenties, zoals:

Timmermans, Arco (2010), The Netherlands: Legislative agenda setting and the politics of strategic lock-in, In
Bjorn Erik Rasch and George Tsebelis (eds) The Role of
Governments in Legislative Agenda Setting. Routledge, pp
111-126.

Project meeting: Delors’ Myth, EU influence on national
legislation, Barcelona, januari 2010 (MI sponsored).
International Political Science Association Conference, Luxemburg, maart 2010.
European Consortium for Political Research Joint Sessions,
Münster, maart 2010.
Council for European Studies Conference, Montreal, april
2010.
Comparative Agendas Project Conference, Seattle, juni 2010.

Congres-papers:
Breeman, Gerard and Arco Timmermans (2010), EU Impulses in National Politics in the Netherlands, paper presented at the International Political Science Assocation
Symposium: Is There a European Model of Governance?
Luxembourg, 18-20 maart 2010.

41

Jaarverslag 2010

Sebastiaan Princen leverde een belangrijke bijdrage aan lopend onderzoek naar de agenda en besluitvorming in de
Europese Raad sinds 1975 en droeg ook bij aan de ontwikkeling van een codeboek voor inhoudsanalyse van de
politieke agenda van de EU-instelingen.

Timmermans, Arco and Gerard Breeman (2010), Morality
Issues in the Netherlands: Coalition Politics under Pressure, paper presented at the ECPR Joint Sessions of Workshops, Münster, 22-27 maart 2010.

Spanihelova, Lucie and Brandon Zicha (2010), From Public Sentiment to Party Scrutiny of EU: The Macro-Politics
of Transposition of EU Directives, paper presented at the
NIG Annual Work Conference, Maastricht, 25-26 november 2010.

Breeman, Gerard and Arco Timmermans (2010), Comparing the Europeanization of National Policy Agendas, paper
presented at the Council for European Studies Conference,
Montreal 15-17 april 2010.

7.4. Bedrijfsvoering
Personele samenstelling:

campus den haag

Timmermans, Arco and Gerard Breeman (2010), Policy
Agenda Dynamics and ‘Coalitionability’ under Stress in
The Netherlands, paper presented at the 3rd Annual Conference of the Comparative Agendas Project, Seattle 17-19
juni 2010.
Breeman, Gerard and Arco Timmermans (2010), Mandated Attention: Europeanization of the Legislative Agenda in
The Netherlands, paper presented at the NIG Annual Work
Conference, Maastricht, 25-26 november 2010.

Naam

Functie

Arco Timmermans

Directeur MI/universitair
docent

Kees Nagtegaal

Onderwijscoördinator/
onderzoeker

Petya Alexandrova

Promovenda

Lucie Spanihelova

Promovenda

7.5. Korte vooruitblik

Breeman, Gerard en Arco Timmermans (2010), De politiek
van de aandacht voor veiligheid, 1990-2010, paper presented at the NIG Annual Work Conference, Maastricht, 25-26
november 2010.

De onderwijsactiviteiten zullen in aantal worden gehandhaafd, waarbij wordt gestreefd naar verdere uitbreiding van
de deelname aan activiteiten die naast onderwijs ook een
valorisatiedoel hebben. Bij CDH/MI werkzame promovendi en betrokken fellows worden in 2011 intensiever bij
onderwijs en valorisatie betrokken.

Spanihelova, Lucie (2010), The Domestic Logic of Compliance: How Do Political Parties and European Publics Slow
Down Transposition of EU Directives? paper presented at
the 3rd Annual Conference of the Comparative Agendas
Project, Seattle 17-19 juni 2010.

Het team van onderzoekers en bij het agenda-onderzoek betrokken MI-fellows zal in 2011 aan een aantal nationale en
internationale onderzoeksbijeenkomsten deelnemen. Het
streven hierbij is om de eigen onderzoeksresultaten onder
de aandacht van andere onderzoeksnetwerken te brengen.
Dit gebeurt aan de ‘input’-zijde via conferenties en workshops, maar ook aan de ‘output’-kant onder andere door
het opzetten van een internationale boekenserie ‘Comparative Studies of Political Agendas’ bij Palgrave Macmillan.

Spanihelova, Lucie (2010), The Empirical Study of Compliance: Costs and Benefits in the Case of EU Directive,
paper presented at the Annual Meeting of the American
Political Science Association, Washington D.C., 2-5 September 2010.
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Arco Timmermans is een van de vijf redacteuren van deze
nieuwe boekenserie.
Ook verdere samenwerking met onderzoekspartners in Den
Haag en Leiden maakt onderdeel uit van deze strategie. Het
MI Den Haag is ook partner in het Jean Monnet Centre of
Excellence, een samenwerkingsverband rond Europese Studies tussen het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit
Leiden, Instituut Clingendael en de Haagse Hogeschool.
Bij onderwijs en onderzoek speelt behalve de primaire doelgroep bij de diverse activiteiten ook de bredere valorisatie
van kennis een belangrijke rol bij het M.I. Bij een deel van
de onderwijsactiviteiten wordt ingezet op het bereiken van
een gevarieerde en brede doelgroep en betrokkenheid van
de media.
Jaarverslag 2010

Er is een actief beleid gericht op verspreiding van informatie over M.I.-activiteiten en resultaten van onderzoek via de
M.I.-website en een nieuwsbrief. Ook hier is contact met
diverse media onderdeel van de communicatiestrategie. In
2010 zijn er vanuit de CDH-staf in het MI verschillende radio-bijdragen (Radio 1, BNR) geleverd over de Nederlandse
en Europese politiek.
De personele bezetting van CDH in het M.I. zal worden
gehandhaafd op het niveau van 2010, met uitzondering
van het niet vervangen van student-assistent Frederik van
Dalfsen na zijn afstuderen medio 2011. Bij het onderzoek
worden wel een of meer externe promovendi betrokken,
in projecten over Europese agendavorming en beleidsdynamiek, in samenwerking met CDH. De gedeeltelijke vervanging van onderwijscoördinator Kees Nagtegaal door
student-assistent Rhea Verheul wordt tot het eind van 2011
voortgezet. Er starten ook twee nieuwe fellows die bij het
onderzoek naar Europese agendavorming en beleidsdynamiek zijn betrokken: Markus Haverland en Peter Scholten,
beiden vanuit de Erasmus Universiteit Rotterdam.
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8. LUC
Voor gemotiveerde en talentvolle studenten die een
voorkeur hebben voor een brede internationale bacheloropleiding, biedt de universiteit vanaf 1 september 2010 het
Leiden University College in Den Haag aan. De oprichting
van LUC The Hague werd mogelijk gemaakt met behulp
van subsidiegelden van de gemeente Den Haag, het Programma Pieken in de Delta en het Siriusprogramma en is
onderdeel van het excellentieprogramma van de Universiteit.

het Lange Voorhout. In 2010 is samen met de stichting
DUWO, de oudste en grootste studenthuisvester in Nederland, in de nabijheid van station Hollands Spoor in Den
Haag een (tijdelijk) wooncomplex voor de studenten gebouwd. LUC The Hague za,l inclusief huisvesting, vanaf
2013 definitief gevestigd worden aan het Anna van Buerenplein in Den Haag, nabij het Centraal Station.

LUC The Hague is een gezamenlijk initiatief van de Universiteit Leiden en de gemeente Den Haag en combineert
hiermee de lange academische traditie van de Universiteit
met de internationale instelling in de stad.
LUC The Hague biedt aan excellente studenten een driejarige Engelstalig bachelorprogramma aan dat is opgezet
volgens het concept van Liberal Arts & Sciences. Het centrale thema in LUC The Hague is Global Challenges, dat
wordt onderverdeeld in Peace, Justice en Sustainability.
Studenten volgen een verplicht programma dat hen introduceert in beide thema’s en academische vaardigheden
aanleert en traint. Global Citizenship wordt ontwikkeld
in speciale cursussen waaronder taal, wereldliteratuur en
kunst. Specialisatie vindt plaats in de vijf interdisciplinaire
majors en de optionele minors. Het onderwijs wordt gegeven in kleine klassen (max. 20 personen), dit om persoonlijke aandacht, ontwikkeling en begeleiding te waarborgen. Het programma biedt volop mogelijkheden eigen
interesses te volgen en een tutor helpt de student bij het
maken van keuzes. Alle studenten sluiten hun opleiding af
met een Bachelor Thesis.

De programma’s van het Pre-University College, Honours College en LUC The Hague bieden onderwijs vanuit
dezelfde doelstelling: het optimaal ontplooien van individueel talent in een academische community van studenten
en docenten. De samenhang tussen de drie Leidse excellentieprogramma’s komt tot uitdrukking in: gezamenlijke
uitgangspunten voor werving en selectie, gezamenlijke
training van docenten, tutors en talentcoaches, uitwisseling van programmaonderdelen, gezamenlijke onderwijsontwikkeling en de vorming van een community waarin
lezingen, debatten en masterclasses worden georganiseerd.

LUC The Hague biedt een combinatie van studeren, wonen
en sociale/ maatschappelijke activiteiten in de residentiële
Hofstad Den Haag. Het College is tijdelijk gehuisvest aan
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In september 2010 is het LUC The Hague gestart met 110
studenten die werden geselecteerd uit ruim 200 aanmeldingen. Van de geselecteerde studenten is 35% afkomstig uit
het buitenland (in totaal 25 nationaliteiten). De planning
is dat binnen vier jaar, zodra de definitieve vestiging aan
het Anna van Buerenplein daar de ruimte voor biedt, het
aantal studenten oploopt tot 200 studenten per jaar.
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