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Welkom
Beste student,
Welkom op de Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW)
Voor jou wordt dit een speciaal jaar. Je start met een nieuwe opleiding aan de Universiteit
Leiden! Er zal waarschijnlijk veel voor je veranderen: je leert nieuwe mensen kennen,
je ontdekt een nieuwe stad en er wordt van je verwacht dat je zelfstandig gaat studeren.
Daar willen de medewerkers én studenten van jouw faculteit je graag bij ondersteunen.
Vind je weg binnen de FSW
In dit boekje hebben we praktische informatie voor je op een rijtje gezet, zodat je je nog
sneller thuis zult voelen.
We wensen je veel succes met je opleiding!
Hanna Swaab
Decaan van de Faculteit der Sociale Wetenschappen

Over jouw faculteit

Op de FSW vind je meer dan 5100 studenten, daarvan
is 75% vrouw. Onder deze studenten vind je meer
dan 60 verschillende nationaliteiten. Er zijn 4
bacheloropleidingen:
• Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie
• Pedagogische Wetenschappen
• Politieke Wetenschap
• Psychologie

Volg jouw faculteit op:
•
•
•

Onze website: www.universiteitleiden.nl/sociale-wetenschappen
Facebook: www.facebook.com/fswleiden
Twitter: @LeidenSocial

Lees meer over het onderzoek van jouw docenten op:
•
•

Blog Psychologie:
Blog CA-OS:

www.leidenpsychologyblog.nl
www.leidenanthropologyblog.nl
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Je vindt de Faculteit der Sociale Wetenschappen in het Pieter de la Courtgebouw.
Adres
Wassenaarseweg 52, 2333 AK Leiden
Openingstijden:
Maandag t/m donderdag: van 7.00 tot 22.00
Vrijdag: van 7.00 tot 20.00 uur
Openingstijden restaurant (lunch):
Maandag t/m vrijdag: 11.45 tot 13.45 uur
Openingstijden Café:
Maandag t/m donderdag van 8.30 tot 19.30 uur
Vrijdag van 8.30 tot 15.00 uur
Sluitingsdagen
In collegejaar 2016-2017 is het gebouw gesloten:
Maandag 3 oktober 2016 (Leidens ontzet)
Van 24 december 2016 t/m 1 januari 2017 (Kerstreces)
Vrijdag 14 april 2017 (Goede Vrijdag)
Maandag 17 april 2017 (Tweede Paasdag)
Donderdag 27 april 2017 (Koningsdag)
Vrijdag 5 mei 2017 (Bevrijdingsdag)
Donderdag 25 mei 2017 (Hemelvaartsdag)
Maandag 5 juni 2017 (Tweede Pinksterdag)
Verschillende locaties
Soms volg je je colleges buiten het Pieter de la Courtgebouw. Op deze website
kun je alle locaties van de universiteit opzoeken.
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2. Academische jaarkalender 2016 - 2017

Legenda

Opening academisch jaar
Collegevrij, herkansingen
Feestdagen/verplichte vrije dagen
EL CID Introductieweek

3. Meedenken en meepraten?
Pepijn Knops vertegenwoordigt jou!
Heb jij suggesties of klachten over het onderwijs of
de studentenvoorzieningen? Dan kun je terecht bij de
assessor: Pepijn Knops. Pepijn is masterstudent Political
Science en als assessor is ze lid van het faculteitsbestuur.
Zij vertegenwoordigt de studenten bij het dagelijks
bestuur van de faculteit. Aarzel niet om contact met haar
op te nemen!
Contact: assessor@fsw.leidenuniv.nl
Zelf actief worden?
Als student kun je actief meedenken en meepraten. Een interessante ervaring, die ook
nog eens goed staat op je CV!
Wil jij de belangen behartigen van studenten binnen jouw opleiding, faculteit
of universiteit? Er zijn verschillende adviesraden en commissies, waarin je kunt
meepraten.
Je kunt je bijvoorbeeld bezighouden met:
• De kwaliteit van jouw onderwijs. In de opleidingscommissie van jouw studie
zitten ook studenten. Hier worden de evaluaties geanalyseerd, die je aan het
eind van een vak invult. Ben jij bijvoorbeeld van mening dat een bepaald vak
echt te zwaar is? Dan ga je naar de opleidingscommissie!
• Zaken die spelen op jouw faculteit. Hiervoor benader je de Faculteitsraad. De
Faculteitsraad zorgde er bijvoorbeeld voor dat er meer studentenwerkplekken
geschikt zijn voor gebruik van je eigen laptop. En, zij zijn een werkgroep
duurzaamheid gestart. Ook in de Faculteitsraad zitten studentleden.
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Meer weten?
Stuur dan een e-mail aan Pepijn Knops.
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4. Extra uitdaging
Bachelorstudenten: Honours College
Heb je behoefte aan extra uitdaging? Dan kun je, naast je bachelor een
honourstraject volgen. Het gaat erom dat jouw talenten optimaal tot ontwikkeling
kunnen komen. Samen met studenten van andere opleidingen woon je
interactieve lezingen bij, volg je Honours Classes en ga je op excursies.

5. De studieverenigingen
Iedere opleiding op de FSW heeft een studievereniging. Zij organiseren activiteiten zoals
lezingen, excursies, feesten, seminars, borrels en studiereizen. Zo kom je in contact met
studiegenoten en krijg je korting op boeken. Je kunt actief lid worden door je aan te
sluiten bij een commissie en te helpen met het organiseren van activiteiten.

Start
Je kunt al in het eerste jaar (na het 1e semester) kiezen voor de extra activiteiten
in het Honours College. Ook aan het begin van het 2e studiejaar kun je starten.
Toelating
Je kunt worden toegelaten, wanneer je in je eerste semester gemiddeld een 7,5 of
hoger staat, gemotiveerd bent én een studie volgt aan de Universiteit Leiden.
Contact
Website: www.honourscollege.fsw.leidenuniv.nl
E-mail: honoursfsw@fsw.leidenuniv.nl
Masterstudenten: Leiden Leadership Programme
Heb je de interesse en ambitie om jouw leiderschapskwaliteiten en je kennis over
leiderschap verder te ontwikkelen? Wil je meer leren over leiderschap in praktijk?
In het extracurriculaire Leiden Leadership Programme kun je als masterstudent
jouw kennis en vaardigheden op het gebied van leiderschap (verder) ontwikkelen.

CA-OS
Studievereniging Itiwana

Psychologie
Studievereniging Labyrint

Telefoonnummer: 071 - 5274025

Telefoonnummer: 071 - 5273618

E-mail: info@itiwana.org

E-mail: labyrint@fsw.leidenuniv.nl

Kamer: SB07

Kamer: SA55

Pedagogische Wetenschappen
Studievereniging Emile

Politieke Wetenschap
Studievereniging SPIL

Start
Ieder jaar in september.
Toelating
• Motivatie om naast de masteropleiding een intensief extra traject te volgen
• Ambitie om je leiderschapskwaliteiten te ontwikkelen in de praktijk
• Belangstelling om over de grenzen van je eigen discipline te kijken
• Je wilt excelleren in een uitdagende praktijkomgeving
• Bereidheid tot kritische reflectie op je eigen ontwikkeling
• Goede studieprestaties in de bacheloropleiding of een verklaring waarom deze
ontbreken
Contact
Website: www.onderwijs.leidenuniv.nl/honoursacademy/leadership

Telefoonnummer: 071 - 5273685

Telefoonnummer: 071 - 5273872

E-mail: emile@fsw.leidenuniv.nl

E-mail: spil@fsw.leidenuniv.nl

Kamer: SB05

Kamer: SB03
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6. Studieondersteuning op jouw faculteit
Op de FSW kan je op verschillende plaatsen aankloppen voor ondersteuning bij jouw
studie. Waarvoor je bij wie terecht kunt, lees je hier.

Studieadviseurs
Je studieadviseur is je eerste contactpersoon. Je studieadviseur denkt mee en begeleidt
bij je vragen over:
•
•
•
•
•
•
•
•

De inhoud, opzet of de planning van je studie
Een handicap of persoonlijke omstandigheden
Studievertraging en registratie studievertraging i.v.m. financiën
Begeleiding bij problemen/leerbarrières
Bindend Studie Advies (BSA)
Studievaardigheden
Studieloopbaanbegeleiding
Verklaringen

Contact:
Zie: pagina 10 t/m 12

Onderwijs Servicecentrum
Het Onderwijs Servicecentrum FSW is het aanspreekpunt voor al je praktische
studievragen. Je kunt bij ons terecht met vragen over o.a.:
•
•
•
•
•
•
•

Contact
Locatie:			
Pieter de la Courtgebouw, begane grond
Openingstijden balie: Ma, wo, do: 10.00–14.00. Di: 13.00-17.00. Vrij: 10.00-12.00
Telefoon: 		
071-527 7779, Ma t/m Vrij: 10.00-12.00
E-mail:			osc@fsw.leidenuniv.nl
Website:		 www.fsw.leidenuniv.nl/studenten/studie-ondersteuning/osc

De POPCorner
De POPcorner ondersteunt je bij je persoonlijke ontwikkeling. Wij helpen je bij het
maken van een goede start. En, de POPCorner helpt je om snel je weg vinden binnen de
universiteit. De POPcorner biedt:
•
•
•
•
•
•
•
•

Individuele gesprekken over hoe je de optimale start kunt maken
Begeleiding van een ouderejaars/buddy om de juiste keuzes maken
Opfriscursussen taal en spelling voor optimale schrijfvaardigheid
Het ‘Slim Studeren’ inloopspreekuur voor praktische studietips
Workshops: effectief studeren, plannen en tentamen voorbereiden
Een versnellingsgroep, om regelmaat en structuur in je studie te brengen
Begeleiding bij het aanpakken van leerbarrières
Studietips van - en gezelligheid met studiegenoten
Zie pagina 14 voor meer informatie.
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Aanmelden, wijzigen en uitschrijven tentamens
Uitgifte cijferlijsten (gewaarmerkte uitdraai/verklaringen)
Verzoekschriften
Studieresultaten in uSis
Informatie over contact met studieadviseurs
Informatie over aanvragen diploma/afstuderen
Overige vragen over je studie: als je niet weet bij wie je moet zijn, neem dan contact
met ons op. Wij helpen je graag verder.

Career Service
De Career Service biedt advies en ondersteuning bij vragen over je
studiekeuze, je studieloopbaan en de overstap naar de arbeidsmarkt. Je kunt langsgaan
bij de Career Service wanneer je je bijvoorbeeld afvraagt:
•
•
•
•
•

Heb ik de juiste opleiding gekozen?
Welke masteropleiding ga ik kiezen?
Welke activiteiten kan ik ondernemen naast mijn studie?
Hoe stel ik mijn CV goed op?
Hoe solliciteer ik succesvol voor bijvoorbeeld een bijbaan of stageplek?

Contact
Locatie: 		
3C04
Openingstijden:
Ma en do: 9.00 tot 16.00, di 09.00 - 13.00, wo 09.00 - 17.00,
			
vr 09.00 - 12.00
Inloopspreekuren:
Wo en do: 11.00 tot 12.00
Telefoonnummer:
071-5278025
E-mail:			 slsfsw@fsw.leidenuniv.nl
Website: 		
www.loopbaanservicefsw.leidenuniv.nl
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Studieadviseurs CA-OS
Nina Osterhaus-Simić
Voor: Ingediende verzoeken aan de Examencommissie,
studeren in het buitenland, aanmelding voor het
afstuderen, klachten, roosters van CA-OS-vakken.
Werkdagen:
Telefoon:
E-mail:
Kamer:

Ma, di, do en vr
071 527 3450
nosterhaus@fsw.leidenuniv.nl
3A17

Rosalinde Spitters
Voor: Alle overige vragen, bijvoorbeeld over studievoortgang
en planning.
Werkdagen:
Telefoon:
E-mail:
Kamer:

Ma t/m do
071 527 3850
r.j.b.spitters@fsw.leidenuniv.nl
3A29

Studieadviseurs Politieke Wetenschap
Daniëlle Lovink
Voor: Studenten achternaam A t/m K, studeren in het
buitenland
Werkdagen:
Telefoon:
E-mail:
Kamer:

Ma, do en vrij: 09:00 - 17:00
Di en wo: 09:00 - 12:00
071 527 3990
d.j.m.lovink@fsw.leidenuniv.nl
5B03

Daniëlle Ladan
Voor: Studenten achternaam L t/m Z
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Werkdagen:
Telefoon:
E-mail:
Kamer:

Ma tot 15:00, di, do tot 15:00 en vrij.
071 527 5687
fdjladan@fsw.leidenuniv.nl
5B03A

Studieadviseurs Pedagogische Wetenschappen
Voor algemene vragen: StudieadviseursPedagogiek@fsw.leidenuniv.nl
Sjanie Koolstra
Voor:
• Eerstejaars bachelorstudenten
• Onderwijsstudies, Digital Media & Human Development
Telefoon:
Werkdagen:
E-mail:
Kamer:

071 527 4033
Ma t/m do
koolstraa@fsw.leidenuniv.nl
4B03

Jacquy Bouwer
Voor:
• Algemene- en gezinspedagogiek
• Forensische Gezinspedagogiek,
• Academische Pabo
• Research Master
• Studeren in het buitenland
Werkdagen:
Telefoon:
E-mail:
Kamer:

Ma, do, vr: 09:00 - 17:00, di 09:00 - 14:30,
wo: 09:00 - 12:00.
071 527 4072
jabouwer@fsw.leidenuniv.nl
4B03

Silvia Richter
Voor:
• Orthopedagogiek
• Leerproblemen
• Kinderen met leer- en gedragsproblemen
in het onderwijs
• Applied Neuroscience
Telefoon:
Werkdagen:
E-mail:		
Kamer:

071 527 4046
Ma t/m do
richter@fsw.leidenuniv.nl
4B03
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Studieadviseurs Psychologie
Voor het maken van een afspraak neem je per e-mail of telefoon contact op met
het Onderwijs Servicecentrum:
Telefoon:
10.00-12.00, 071-527 7779
E-mail:		
osc@fsw.leidenuniv.nl
Jan van Rooij
Voor:
• Voltijd bachelorstudenten achternaam A t/m O
• Deeltijdstudenten
Werkdagen:
Telefoon:
E-Mail:
Kamer:

Career Service
‘Kom eens bij ons langs voor een gesprek over je studiekeuze, je
loopbaan, een beroepskeuzetest of een workshop!’
Francien Bouhuijs, Lieneke Gijsbers en Simone Keijsers
Meer informatie? Zie pagina 9.

Ma t/m do
071 527 3608
rooij@fsw.leidenuniv.nl
2A49

Sinem Akgün-Smit MSc
Voor: Voltijd bachelorstudenten achternaam P t/m Z
Werkdagen:
Telefoon:
E-mail:
Kamer:

Ma, di, do
071 527 79 45
s.akgun@fsw.leidenuniv.nl
2C03

Tips: Vergroot je kans op een baan
Je kunt je baankansen vergroten door al tijdens je studie extra dingen te
doen. Zo ontwikkel je vaardigheden waarmee je jouw profiel versterkt. Je
kunt bijvoorbeeld denken aan:
•
•
•
•
•
•
•
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een relevante bijbaan of relevant vrijwilligerswerk zoeken
bestuurlijke ervaring opdoen bij je studie- of studentenvereniging of bij
je opleidingscommissie
een honours programma volgen (www.honourscollege.leidenuniv.nl)
buitenlandervaring opdoen (studie, stage)
extra vakken of een tweede opleiding volgen
(extra) stage lopen
het leren van sollicitatievaardigheden
13

Persoonlijke ontwikkeling: de POPCorner

Steun
Inspiratie
Gezelligheid
Zelfontwikkeling

Begeleiding

Netwerken
Innovatie

Advies
Je eigen weg
Hulp
Perspectief

Zelfontwikkeling
Jezelf overtreffen
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Diversiteit
Belangstelling

Studievaardigheden
Samenkomst van culturen
Openheid
Vangnet

Contact
Locatie:
3C01
Openingstijden: Ma, di en do van 09.30 tot 16.30. Wo op afspraak.
Telefoon:
071-527 8846
E-mail:
popcorner@fsw.leidenuniv.nl
Website:
www.popcorner.leidenuniv.nl
Facebook:
www.facebook.com/POPcornerFSW

Toekomst

Meer informatie? Zie pagina 8.

De POPCorner volgens studenten:

Positief
Empowerment
Verbondenheid
Leerzaam
Inspiratie

‘De POPCorner is er om je te ondersteunen bij jouw studiesucces. Kom gerust langs
voor hulp bij planning, leren studeren, wetenschappelijk schrijven of voor een
persoonlijk gesprek.’

Leerzaam
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7. Praktische zaken
Klachten en uitzonderingen:
de examencommissies
De examencommissies houden zich bezig met de organisatie, de coördinatie
en de afname van tentamens. Daarnaast kun je er verzoeken indienen om
uitzonderingen te maken op het Onderwijs- en Examenreglement (OER).
Je kunt denken aan vrijstellingen, toelating tot vakken of het verschuiven
van deadlines. In geval van studievertraging door persoonlijke, medische of
familieomstandigheden kun je je ook tot de examencommissie wenden. Kijk hier
voor jouw examencommissie.
Wanneer je het niet eens bent met besluiten van docenten/examinatoren
of de examencommissie, dan kun je beroep instellen bij het College van Beroep
voor de Examens (CBE).
Heb jij een functiebeperking (zoals dyslexie of dyscalculie)? Meld je dan
bij je studieadviseur. Je studieadviseur zal je samen met het Fenestra Disability
Centre verder ondersteunen.

Readers
Readers kun je kopen via deze website: www.readersonline.leidenuniv.nl.

De Bibliotheek Sociale Wetenschappen

In de Bibliotheek Sociale Wetenschappen kun je niet alleen boeken lenen, je kunt
er ook ongestoord studeren. Er zijn 144 studieplekken, waarvan 26 voorzien zijn
van een computer. Om boeken te kunnen lenen heb je de LU-card (student ID
Card) nodig. In de bibliotheek zijn kluisjes aanwezig voor je spullen.
Locatie: 		
Openingstijden:
E-mail:			
Website: 		

Begane grond, Pieter de la Courtgebouw
Ma t/m vr: 09:00 - 19:00
fsw@library.leidenuniv.nl
www.bibliotheek.leidenuniv.nl/sociale-wetenschappen

LU-card
Kluisjes
Kluisjes vind je op de eerste verdieping bij zaal 1A20 en bij de bibliotheek.
16

De LU-card is je studentenkaart. Je gebruikt hem als bibliotheekkaart,
toegangspas tot diverse gebouwen, om te printen en als identiteitsbewijs tijdens
tentamens (verplicht!).
Hoe vraag je de LU-Card aan?
Je kunt de LU-card op twee verschillende manieren aanvragen:
• Je gaat langs bij Studentencentrum Plexus (Kaiserstraat 25)
• Je vraagt hem online aan via www.voorzieningen.leidenuniv.nl/lu-card
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De Servicedesk FSW

Je kunt terecht bij de Servicedesk FSW wanneer...
•
•
•
•

Je kantoorartikelen nodig hebt
De Servicedesk FSW beschikt over een selectief assortiment kantoorartikelen
zoals USB-Sticks, pennen en DVD’s.
Je opnameapparatuur nodig hebt voor een studieopdracht
Bij de servicedesk kan je camera’s en voicerecorders lenen.
Je een zaal nodig hebt
Heb je ruimte nodig om met je werkgroepje een opdracht te bespreken? Loop
dan langs de balie om te kijken of er een ruimte vrij is.
Je problemen hebt met je LU-card of wanneer er een storing is aan een
printer
Meld het bij de Servicedesk FSW en we lossen het op!

Locatie: 		
Openingstijden:
Telefoonnummer:
E-mail: 		

1e verdieping
Ma t/m vr, 9.00 tot 17.00 uur
071-527 8989
servicedesk@fsw.leidenuniv.nl

Scriptieatelier

Masterstudenten van de FSW kunnen zich inschrijven voor het scriptieatelier.
Het atelier helpt je bij het schrijven van je master thesis:
•
•

•
•

Het atelier biedt statistisch advies, wanneer je vragen hebt over
onderzoeksmethoden en statistiek.
Met inhoudelijke vragen over jouw onderzoeksvoorstel of scriptie moet je
bij je scriptiebegeleider zijn. Met kleine vragen kun je bij de scriptieateliermedewerker (SAM) terecht. Deze medewerker kan jou bijvoorbeeld advies
geven over hoe je geschikte literatuur kunt zoeken. Een SAM kan ook als
klankbord fungeren als jij even in een scriptie-dip zit.
Het atelier heeft boeken en een website met tips over het schrijven van een
scriptie en over statistiek.
Er zijn 22 werkplekken met computers en verstelbare tafels en stoelen.

Inschrijven is noodzakelijk. Meer informatie en contact:
www.fsw.leidenuniv.nl/studenten/scriptie-atelier

Audiovisuele dienst
Opnameapparatuur kun je lenen bij de Service desk. Je kunt terecht bij de
audiovisuele dienst wanneer je vragen hebt over het gebruik van de apparatuur.
E-mail: 		
avdienst@fsw.leidenuniv.nl
Location:		 1B11
Opening hours:
Monday to Friday 09.00 – 17.00
18
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8. ICT

Computerruimtes

Printen, kopiëren en scannen
Locatie
In het Pieter de la Courtgebouw vind je printers/kopieerapparaten op de
volgende locaties:
• 1e etage nabij Servicedesk FSW
• Bij SA17
• Bibliotheek FSW
• 6e etage nabij 6.C51 (Master Thesis Lab)
Instructie printen
1. Voor het printen heb je een LU-card nodig (zie pagina 16)
2. Zet tegoed op je kaart via deze website of via de machine in de centrale hal.
3. Kies als printer: ‘LU-card Printer’
4. Op elke willekeurige printer waar je je LU-card aanbiedt, kun je printen.
5. Bij de door jou geselecteerde printer hangt een kaart met een printinstructie.
Deze instructie vertelt je wat je verder moet doen om je document te printen.
Heb je vragen? Ga dan naar de Servicedesk FSW op de eerste verdieping.
Instructie scannen
Scannen is gratis. Scans kun je maken door op de printer op ‘Scan’ te drukken.
Vergeet niet een LU-card en een USB-stick mee te nemen.
Copy & Print Shop
Voor speciale printopdrachten kun je terecht bij de Copy & Print Shop. Hier kun
je bijvoorbeeld je thesis laten inbinden of posters laten afdrukken.
Locatie:		
E-mail: 		
Openingstijden:
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Eerste verdieping, naast de Servicedesk FSW
printshop@fsw.leidenuniv.nl
Ma t/m vrij: 08.30 – 17.00

Computerruimtes vind je in het souterrain, op de 1e t/m 4e verdieping tegenover
de trap en in de volgende computerzalen: 1A26, 1A28, 1A30, 1A32, 1A46, 2B04.
Wanneer er in deze zalen les wordt gegeven, zijn de computers tijdelijk niet
beschikbaar. Op alle computers staat onder meer geïnstalleerd: Microsoft Office,
Microsoft Internet Explorer en SPSS. In 1B02 en 1B13 vind je computers met
software voor het bewerken van video’s (beide zalen) en foto’s (alleen 1B02).
Verder kun je gebruik maken van de computers in de Universiteitsbibliotheek
(Witte Singel 27) en bij Plexus (Kaiserstraat 25).
Computerproblemen?
De helpdesk (ISSC) helpt wanneer je problemen hebt met je ULCN-account of
met de hardware en software op één van de computers van de faculteit.
Locatie: 1e verdieping (naast de Servicedesk)
Open: Maandag - vrijdag 09:00 - 17:00

21

ULCN-account
Elke student aan de Universiteit Leiden krijgt een ULCN-account (ULCN =
Universiteit Leiden Community Network). Hiermee krijg je toegang tot PC’s,
uMail, Blackboard, de digitale bibliotheek en catalogus (uLip) en kun je je
registreren voor vakken en tentamens via uSis. Meer informatie vind je hier.

UMail
Je ULCN-account geeft toegang tot je Universiteit Leiden e-mailadres (uMail). Je
docenten gebruiken dit e-mailadres om contact met je op te nemen. Het is dus
slim om regelmatig te checken of je nieuwe e-mails hebt. Het is mogelijk om je
e-mails te laten forwarden naar je privé e-mailadres. Inloggen doe je via
deze website. Je klikt in de rechterbalk op ‘uMail’.

USis
Je ULCN-account geeft toegang tot je uSis. USis gebruik je voor:
• opvragen van behaalde tentamenresultaten;
• wijzigen van je adres;
• aan- en afmelden voor tentamens;
• aan- en afmelden voor werkgroepen.
Inloggen doe je via deze website. Je klikt in de rechterbalk op ‘uSis inlogpagina’.

Blackboard
Blackboard is de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden. Via
Blackboard kun je allerlei informatie over je colleges (‘courses’ in Blackboardjargon) vinden, zoals een rooster met de weekindeling, achtergrondartikelen,
sheets, geluidsfragmenten, nieuwsberichten (‘announcements’) en opdrachten
(‘assignments’). Verder is het mogelijk met de docent en andere studenten te
discussiëren, (proef)tentamens te maken, opdrachten in te leveren en nog veel
meer.
Inloggen
De homepage is http://blackboard.leidenuniv.nl. Inloggen doe je met je ULCNaccount.
Enrollen (inschrijven)
Zoek je cursus op in de cursuscatalogus, als volgt:
Ga naar het tabblad Courses bovenaan het scherm. Zoek in de Course catalog
(module aan de rechterkant) bij Faculteit der Sociale Wetenschappen je cursus
op. Naast de Course ID staat een ‘chevron’ symbooltje, een dubbel pijltje. Klik hier
op en kies Enroll. Bevestig dat door te klikken op Submit. Je bent nu ingeschreven
voor de betreffende cursus. Ga naar het tabblad My Institution bovenaan het
scherm. Dit is de homepage van Blackboard nadat je bent ingelogd. De cursus
is voortaan te vinden en te openen via de module (lijstje) My Courses. Let op:
je hebt je nu alleen aangemeld voor Blackboard. Registratie voor vakken en
tentamens moet via uSis gebeuren.

Wifi
Je kunt kiezen uit twee draadloze netwerken:
• Leiden University Wireless Network (LUWA). Wanneer je in een gebouw van
de universiteit bent, log je in met je ULCN-account.
• Eduroam. Eduroam moet eerst worden geïnstalleerd op je laptop, tablet of
telefoon. Vervolgens zal je apparaat automatisch verbinding maken, telkens
wanneer je in een gebouw van de universiteit bent. Ook is Eduroam beter
beveiligd dan LUWA. Voor meer informatie over de installatie zie deze
website.
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9. Tips

Tip 3

Academisch schrijven

Wees kritisch
over
je bronnen

Een artikel op Wikipedia is niet hetzelfde als een
wetenschappelijk artikel. Bedenk van te voren of een bron
voldoende autoriteit heeft om jouw tekst te onderbouwen.

Een goede academische tekst schrijven, hoe doe je dat? De POPCorner geeft tips!

Tip 1
Bepaal je doel

Bedenk, voordat je begint met schrijven, welk doel je tekst
dient. Dat bepaalt hoe je je tekst opbouwt: een essay steekt
anders in elkaar dan een scriptie. Wil jij weten aan welke
eisen een goede scriptie moet voldoen? Raadpleeg dan de
Taalhulp.

Tip 4
Stem je schrijfstijl
af op je publiek

Tip 5
Spelling en
grammatica

Hoewel iedere tekst anders opgebouwd kan zijn, kent
elk stuk een inleiding, kern en slot.

Tip 2

In de inleiding van je scriptie introduceer je het onderwerp
van je stuk: de vraagstelling die centraal staat. Vervolgens
geef je een vooruitblik op wat er in de rest van je tekst behandeld wordt.

Inleiding,
kern,
slot

In de kern komt je theoretische kader aan bod. Hier bespreek
je eventueel ook de resultaten van je eigen analyses of een
casus.
Het slot van een stuk is meer dan een samenvatting. Je
presenteert je belangrijkste bevindingen en geeft antwoord
op je vraagstelling. Daarnaast doe je aanbevelingen voor
verder onderzoek.
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Vermijd te ouderwets en te formeel taalgebruik.
Raadpleeg de Taalhulp voor richtlijnen voor een
wetenschappelijke schrijfstijl.

Lees je tekst zorgvuldig na op spelling en grammatica. Een
slordig geschreven tekst leidt af van de boodschap. Raadpleeg
de Taalhulp voor uitleg van lastige kwesties en voor
oefeningen.

Academische vaardigheden
•
•
•

Leer je medestudenten kennen! Wanneer je in groepjes aan opdrachten
gaat werken, is het handig om te weten met wie jij graag zou willen
samenwerken.
Begin op tijd met het leren voor tentamens. Vaak moet je een flinke
hoeveelheid artikelen lezen.
De universiteit biedt allerlei kansen om mee te denken en mee te doen.
Zo doe je extra ervaring op binnen de academische wereld!
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