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Voorwoord
WIL DE STUDENT 

NOG IETS ZEGGEN?

Woensdagochtend,  vijf voor elf. Een tweeënhalf uur durend Periodiek Bestuurlijk Overleg wordt
afgerond met de rondvraag. De decaan heeft alles gezegd wat te zeggen viel. Ook de
portefeuillehouders onderwijs en bedrijfsvoering hebben geen toevoegingen. Daarmee valt het oog
van de rector op het vierde bestuurslid: ‘Wil de student nog iets zeggen?’.
 
Wat bijzonder eigenlijk, dat die student daar zomaar aan tafel zit. En dat ook nog als volwaardig lid
van het faculteitsbestuur: uniek in Nederland en waarschijnlijk in de wereld. Deze bijzondere positie
leidt, zoals velen van jullie al aangeven in wat ik maar het ‘smoelenboek-extravaganza’ ben gaan
noemen, tot unieke inzichten, leerzame ervaringen en vooral tot een prachtige tijd.
 
Voor de Leidse assessor zijn aan de ene kant de verwachtingen torenhoog. Er zijn veel taken,
waarvan alleen de assessor zelf de totale omvang lijkt te kennen, veel overleggen, publieke
optredens, beleidsstukken die aandacht vragen, en dan is er ook nog een opleiding die gevolgd moet
worden. Hoewel de verwachtingen hooggespannen zijn, lijken ze tegelijkertijd op paradoxale wijze
non-existent. Want aan de andere kant bestaat toch de stiekeme verbazing van de collega's als het op
wonderbaarlijke wijze lukt al die balletjes hoog te houden, en het dan óók nog goed te doen. 
 
Assessoren bewijzen zich immers als doortastende, intelligente, creatieve en analytisch sterke
individuen. Op de vraag ‘Wil de student nog iets zeggen?’ volgt in de meeste gevallen dan ook een
volmondig ‘Ja’. De assessor is een stabiele kracht in faculteit en universiteit. Een die zich doet
gelden, niet over zich heen laat lopen en als puntje bij paaltje komt toch onmisbaar blijkt. 
 
Het is dan ook niet gek dat we ‘Wil de student nog iets zeggen?’ als thema voor deze almanak hebben
gekozen. De Leidse assessoren hebben hun woordje wel klaar.
 
Ik hoop dat u allen, of u nog student bent of niet, vanavond veel te zeggen en vertellen heeft over
alle ervaringen uit de tijd als assessor, en dat u geniet van dit kleine overzicht van ruim 20 jaar Leids
assessoraat.
 
 
Hartelijke groet,
Namens de assessoren 2018-2019,

Laura van der Plas
 
Assessor Sociale Wetenschappen 2017-2019
Voorzitter LAssO 2018-2019



Indien aan het hoofd van de
faculteit een meerhoofdig
bestuur staat, wordt een
student van de desbetreffende
faculteit in de gelegenheid
gesteld de vergaderingen van
dit bestuur bij te wonen in
welke vergaderingen deze
student een adviserende stem
heeft. In het bestuurs- en
beheersreglement wordt
bepaald, op welke wijze de in
de vorige volzin bedoelde
student wordt aangewezen. 
– Wet op het hoger onderwijs
en wetenschappelijk
onderzoek (WHW) 9.12, lid 2
 
We schrijven 1992, een
tumultueus jaar waarin de
wereld door nieuwe krachten
herschapen wordt: Bill Clinton
wordt tot president verkozen in
de VS, Bosnië en Herzegovina
scheurt zich als republiek van
Joegoslavië los en Miley Cyrus
ziet het levenslicht. Tegen deze
roerige achtergrond wordt in
politiek Nederland een nieuwe
wet aangenomen: de wet op het
hoger onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek –
kortweg en liefkozend ‘de
WHW’ – die een nieuw kader
biedt voor de activiteiten die
universiteiten tot dat moment
al eeuwen ontplooiden. De wet
legt het een en ander aan
nieuwe structuur en
verantwoording op, met als
saillant detail dat bij
meerhoofdige
faculteitsbesturen voortaan een
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student toegang dient te
hebben tot vergadering en
stukken, met het idee dat deze
een adviserende stem heeft.
Kleine lettertjes of niet: het
betreft hier een zekere
revolutie, een primeur in
Europa, want niet eerder had
men het logisch gevonden een
student inspraak te geven op
zulk hoog bestuurlijk niveau. 
 
In de eerste jaren waren de
grote universiteiten des lands
ietwat zoekende naar een
passende invulling van de wet:
wie is deze student? Hoe wordt
deze geworven en hoe bindend
is diens advies? Rond de
millenniumwissel is de  

zogeheten functie van ‘assessor’
aan de Universiteit Leiden goed
ingeburgerd geraakt. Zo
getuigen ook diverse
assessoren in Mare, in maart
2004, in een uitvoerig stuk dat
opgetekend is door betreurd
romancier Thomas Blondeau,
die destijds voor het
universitaire blad werkzaam
was. De aftrap van het artikel
luidt: ‘We vroegen aan vijftig
studenten wat een
faculteitsassessor doet en wie
hun assessor is. Zo’n negentig
procent moest het antwoord op
beide vragen schuldig blijven.
Als het woord al een belletje
deed rinkelen, dan refereerde
het aan diegene die de borrels
organiseert op de club.’ Dat is
niet de laatste zweem van
oneerbiedigheid die over het
artikel zweeft, want even
verder wordt de voorzitter van
een toenmalige studentenpartij
aan het woord gelaten, die
aangeeft ook twijfels te hebben
bij de meerwaarde en
slagkracht van zo’n student-lid.
De assessor is eerder een
bestuurder dan een verdediger
van studentenbelangen, klinkt
het, waarop de assessor van
FWN repliceert: ‘Als je graag de
zaak van één kant bekijkt, moet
je in een pressiegroep
plaatsnemen en niet in het
faculteitsbestuur.’ 
 
De toon is gezet: zoals dat zo
vaak in Leiden gaat, neemt de
Universiteit de student al snel   

De student zit aan de knoppen



op in het Faculteitsbestuur – een
nogal stevige interpretatie van
de letter van de wet. De assessor
vergadert, zit voor, regelt,
beveelt aan en is vanaf de eerste
jaren al vaak ‘meer dan dertig
uur per week’ voor de faculteit
aan de slag. ‘In tegenstelling tot
onze collega’s aan andere
universiteiten, tellen wij volledig
mee in het bestuur’, weet Simon
den Haak, assessor van de
letterenfaculteit. 
 
De interesse van de organisatie
voor de assessoren en hun
standpunten blijft groot en
ongedwongen, zo getuigt ook
Sophie Hogerzeil
(Godgeleerdheid) in 2006 over
een sollicitatiegesprek voor het
voorzitterschap van de Leidse
Studentenraad met toenmalig
vicerector Ton van Haaften: ‘Dat
gesprek had niets plichtmatigs,
hij was echt geïnteresseerd. Heel
opmerkelijk allemaal.’ Diezelfde
Studentenraad wordt in 2013
afgeschaft, wat maakt dat het
LAssO (Leids Assessoren
Overleg) overblijft als enige
adviesgevende
studentengremium op centraal
bestuurlijk niveau, daar waar de
Universiteitsraad de formele
medezeggenschap gaat
uitmaken. Beter dan van de LSr
‘sluit de agenda van het LAssO
op die van het College aan’,
klinkt het. 
 
Als extra verkennend orgaan,
met de niet reeds actieve
studenten als primaire
doelgroep, wordt eveneens in
2013 op advies van het LAssO 

het Leids Universitair
Studentenplatform (LUS)
georganiseerd, dat anno 2019
nog steeds vrolijk Breakfast
Clubs organiseert. De assessoren
werkten inmiddels hard door
aan diverse thema’s op de eigen
faculteiten, maandelijks
samenkomend in het LAssO en
periodiek overleggend met de
vice-rector van de Universiteit
Leiden (nu:
Studentenzakenberaad). Als
primus inter pares verdelen zij
de bestuursvergoedingen onder
andere studentengremia, die in
2015 met een hele smak geld
verhoogd worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
In 2017 pikken zij van de
Groningse assessoren het idee
tot een dienstreis op, die meteen
in 2018 uitmondt in een
allereerste LAssO-dienstreis
naar de universiteit van
Helsinki. En een jaar later in de
geschiedenis arriveren we op de
dag van vandaag, waarop een
dienstreis naar Zürich, de
middelen Kwaliteitsafspraken
en het voortbestaan van de NSE
de alledaagse gemoederen
beroeren.
 
Professionalisering van het
LAssO, het afbakenen van de
bestuurlijke rol en het voor
studenten begrijpelijk maken
wat de Universiteit Leiden om

welke reden heeft besloten: dat
blijken, ongeacht het tijdperk,
rode draden van het
assessorschap. Daarvoor
ijverden de assessoren wellicht
in anonimiteit, want verkozen
zijn ze niet, en de beleidskringen
waar ze vertoeven, zijn voor
menig student een blinde vlek.
Maar in die coulissen waar de
reguliere student zelden komt, is
de assessor invloedrijk. Het mag
dan een ingewikkeld ambt zijn,
dat assessorschap, met een vage
wettelijke opdracht en een
delicate toolbox, maar wel een
dat prikt in het hart van onze
organisatie. Hoe oneigenlijk en
onwennig dat in 1992 ook heeft
gevoeld, vandaag denkt de
Universiteit Leiden er met
kwieke vanzelfsprekendheid
aan: de student zit aan de
knoppen.

‘Ton was echt
geïnteresseerd.

Heel opmerkelijk
allemaal.’

Olivier Fajgenblat
Assessor Geesteswetenschappen

2017-2019



De Leidse Assessoren
DE STUDENTEN DIE GRAAG 

IETS WILDEN ZEGGEN



Als ik terugdenk aan mijn jaar als assessor denk ik direct
aan een hele steile leercurve. Met name op
interpersoonlijke vaardigheden, zoals communiceren met
verschillende typen mensen en omgaan met verschillende
belangen. Ik heb geleerd meer strategisch overzicht te
hebben en gepast assertief te zijn. Daarnaast heeft dit jaar
mij geleerd om ‘nee’ te zeggen, ookal zei ik zelf eigenlijk
altijd ‘ja’ tegen (nieuwe) taken in mijn assessorjaar.
Delegeren, ontspannen en genieten van succesjes doe ik nu
meer dan toen. Het mooiste succes dat ik samen met mijn
collega-assessoren heb weten te bereiken, was het
aanzienlijk uitbreiden van de beurzen voor
studentbestuurders bij verenigingen en
medezeggenschapsorganen. Ik kijk terug op een mooi jaar
waarin ik hard gewerkt en veel gelachen heb. Na mijn
assessorjaar ben ik begonnen met afstuderen en heb ik
direct werk gevonden bij de Koninklijke Marechaussee. De
kwaliteiten die ik in mijn assessorjaar aangeleerd heb, zijn
nog dagelijks nuttig in mijn werk als pelotonscommandant.
Ik dacht tijdens mijn jaar als assessor dat de universiteit
mijn toekomstige werkgever zou worden. Ik wilde
promoveren en misschien wel lesgeven. Dit is er dus (nog!)
niet van gekomen. Ik ben militair geworden en geef nu
leiding aan 30 opsporingsambtenaren.

Tim van Lit

Rechtsgeleerdheid 
2014-2015

Assessor zijn was een geweldige ervaring. Het opende mijn
ogen voor de manier waarop organisaties zijn opgebouwd
en wat er mogelijk is als je je schouders ergens onder zet.
Het bestuur nam mijn inspraak serieus en ik leerde hoe je
zonder ervaring toch mensen overtuigd om een bepaalde
koers te varen, met behulp van goede ideeën.  Eén van mijn
bestuursgenoten leerde me dat er voor echt goede plannen,
altijd middelen zijn om die te verwezenlijken.  Na mijn
assessor-jaar ben ik een spinoff biotech bedrijf begonnen,
vanuit mijn studie biologie, met die waardevolle gedachte
in mijn achterzak.

Wouter Bruins
Wiskunde en

Natuurwetenschappen
2009-2010



Toen ik solliciteerde voor het assessorschap van de
Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW), werd mij
 gevraagd wat ik wilde bereiken. Ik was toen net twee jaar
studentlid van een opleidingsbestuur geweest en
antwoordde prompt: "dat de opkomst bij facultaire
verkiezingen hoger wordt." Hoewel ik dat doel  behaalde,
werd het uiteindelijk maar een klein deel van de grote
stapel dossiers waar ik direct of indirect bij betrokken
raakte. Van de onderhandelingen over een nieuw
verdelingsmodel voor de universitaire bestuursmaanden
tot de organisatie van het facultaire lustrumfeest en het
coördineren van een landelijke brief over de Nationale
Studenten Enquête. Hoogtepunten waren er genoeg. De
allereerste universiteitsbrede training voor studentleden
van opleidingscommissies, bijvoorbeeld. De LAssO-
weekenden. Het mogen toespreken van de strategische
conferentie. Als ik terugkijk op mijn tijd als assessor, moet
ik vooral vaststellen dat ik er ontzettend veel van heb
geleerd. Om te spreken voor grote groepen mensen. Om
effectief te vergaderen. Om succcesvol te onderhandelen.
Stuk voor stuk vaardigheden die ik als universitair
onderzoeker en docent dagelijks gebruik.

Daan Jacobs

Sociale Wetenschappen 
2012-2014

Met heel veel plezier kijk ik terug op mijn tijd als assessor
van een faculteit ‘waar de zon nooit onder gaat’. Het mooie
aan deze functie is dat je van de ene op de andere dag wordt
gebombardeerd tot volwaardig bestuurder van een grote
publieke instelling. Plots mag je meepraten over
beleidsmatige vraagstukken en langetermijnstrategie en
word je uitgenodigd voor het LAssO-VRM, de FR, de CieO,
het VerO en nog vele andere afkortingen die de Universiteit
Leiden rijk is. Je krijgt inzicht in de bestuurlijke
verhoudingen en leert netwerken op alle niveaus, van
studieverenigingen tot het College van Bestuur. De kers op
de taart is dat je al deze ervaringen kunt delen met je
collega-assessoren en dat je daar prachtige vriendschappen
aan kunt overhouden. Memorabele momenten zijn voor
mij de LAssO-vakantie naar het  pittoresque  Hoenderloo,
toen de decaan mij verraste met zijn aanwezigheid bij mijn
afstudeerceremonie en meer in algemene zin de projecten
die ik tijdens mijn assessorschap heb opgezet. Nu ik na
enige tijd weer ben teruggekeerd naar de faculteit als
beleidsmedewerker is het fantastisch om te zien hoe de
huidige generatie studenten daar nog steeds profijt van
heeft.

Aurelie van 't Slot
Geesteswetenschappen

2015-2017



Een positie in de bestuurslagen van de Universiteit is uniek
en enorm leerzaam! Het is een uitdaging om verder op het
werk van je voorgangers te bouwen, laat staan het te
vernieuwen. Het kost al veel tijd om überhaupt te begrijpen
wat er allemaal mogelijk is. Echter, elementen van de
manier van werken zie je ook in andere organisaties terug
en dat heeft mij persoonlijk geholpen om ze sneller te
begrijpen en erin te manoeuvreren. Daarnaast bouw je met
verschillende mensen banden op waarvan je denk ik nog
veel jaren de vruchten af kan plukken. Ik ben super
dankbaar voor deze ervaring, en hoop dat de komende
generaties hetzelfde mogen ervaren!

Bernice Dekker

Wiskunde en
Natuurwetenschappen
2017-2018

Het was voor mij een hele leuke en nuttige ervaring, om al
zo jong op een dergelijk niveau in de organisatie mee te
kunnen draaien. Ik heb tijdens mijn assessorschap geleerd
te pionieren in een grote organisatie, omdat we een nieuwe
faculteit waren waarbij ik een sleutelrol kon pakken in het
ontwikkelen van onze facultaire organen, verenigingen en
vastgoed. Daarnaast heeft mijn werk rond de oprichting
van het Centre for Innovation een groot deel van mijn
huidige carrière geïnspireerd, van een stage bij
StartupDelta tot mijn huidige werk als Innovatie Attaché bij
de Britse Ambassade. Die waarde wordt denk ik ook vooral
uitgedrukt in hoe vaak ik nog mensen uit de Campus Den
Haag of het toenmalige LAssO spreek of tegenkom in mijn
huidige werk; van ex-collega’s tijdens SXSW in Austin tot
een voormalig assessor tijdens de Queen’s Birthday Party!

Christian van der Woude
Campus Den Haag

2012-2014



Het leukste aan mijn assessorschap is het feit dat ik zoveel
leuke mensen heb ontmoet, zo vaak verwonderd kon
worden door de enthousiasme en de passie waarmee
sommige docenten, hoogleraren, beleidsmedewerkers en
anderen konden praten over hun dagelijkse bezigheden. Ik
ben in de organisatie met open armen ontvangen en ik heb
veel kunnen doen en leren  in een dynamische periode
waarin het LUMC onder meer haar strategisch plan aan het
formuleren was en waarbij vier opleidingen gevisiteerd
werden. Ik heb aan het jaar veel goede  vrienden
overgehouden waar ik nu nog veel contact mee heb, met
name het bestuur van de studievereniging. Daarnaast is het
nog steeds leuk als ik weer collega’s tegenkom. Naast de
contacten heb ik ook veel tijd gehad andere vaardigheden
op te doen, zoals luisteren en doorvragen. Verder ben ik
met zoveel mensen in aanraking gekomen  met zoveel
verschillende  ideeën binnen en buiten het LUMC, dat het
ertoe heeft geleidt dat ik meer geduld en begrip heb
ontwikkeld voor anderen.

Abdullah Khawar

LUMC
2016-2017

Nog vóór ik officieel assessor was, mocht ik met mijn
voorgangster mee naar de tweedaagse Strategische
Conferentie van het CvB. Daar merkte ik dat de mening van
de aanwezige assessoren net zo zwaar woog als die van de
andere deelnemers – ongeacht het onderwerp. Zo belandde
ik een felle discussie met toenmalig rector Douwe Breimer
over de vraag of studenten specifiek naar Leiden komen
omdat zij aan de universiteit van hun rolmodel willen
studeren (voor zover ik weet heeft Indiana Jones alleen een
acteeropleiding doorlopen). Dit was een goede start van
twee bewogen jaren, waarbij de zoektocht naar een nieuwe
decaan, en alle discussies met onze staf en overleggen met
het CvB die daarbij kwamen kijken, toch wel mijn meest
leerzame ervaring was. Momenteel werk ik als managing
director van het Delfts-Leids
Zwaartekrachtonderzoeksprogramma ‘Frontiers of
Nanoscience’ en coördineer ik Casimir onderzoeksschool.
Dat ik na een aantal jaar in de commerciële archeologie in
2013 terugkeerde bij de universiteit heeft zonder meer te
maken met de fijne tijd die ik als assessor heb gehad –
daardoor wist ik dat ik energie krijg van het werken in een
internationale omgeving, met mensen die met plezier naar
hun werk gaan.

Marije Boonstra
Archeologie

2005-2007



Toen ik Assessor was, bestonden mijn dagen uit het lief en
leed van studenteninspraak, 101 afkortingen (die dan
overlegstructuren moesten aanduiden), en beleidscyclus
van het onderwijs. En natuurlijk uit de talrijke koppen
koffie met de M.F.L.S. en het LAssO. Omdat je zo'n
belangrijk deel van je leven de drietrapsraket van LUMC,
Universiteit Leiden, en "Landelijk" wijdt, lijkt er soms
weinig anders te bestaan dan
studenttevredenheidsenquêtes, onderzoekend leren, en het
nog steeds niet voltooide debat over selectie aan de poort.
Na mijn jaar als Assessor besloot ik cold-turkey af te kicken
en alleen op reis te gaan. In Ecuador ontmoette ik
backpackers uit tal van landen, en met allemaal bespreek je
al gauw het gebruikelijke "wat doe je thuis, als je geen
vulkanen beklimt?". Vol enthousiasme begon ik dan te
vertellen, waarop mijn gesprekspartners me vaak glazig
aankeken. Deels omdat het betrekkelijk moeilijk is een
functie te begrijpen die zoveel afkortingen kent, en nog te
meer omdat er ook nog zo'n grote wereld (cliché doch
waar) buiten de muren van het LUMC of het Rapenburg is.
Ik kijk terug op een onvergetelijk jaar, dat in sneltreinvaart
voorbij ging, en waarin ik dingen heb mogen doen en leren
die ik van tevoren nooit had verwacht. Dank daarvoor aan
het LUMC, de Universiteit, en collega's!

Anne Leerling

LUMC
2017-2018

Mijn doel tijdens het assessorjaar was om vragen te
beantwoorden en studenten bij de juiste personen en tot
elkaar te laten komen. “Als ik het antwoord op je vraag niet
heb, dan weet ik wel wie dat wel heeft”, zo stond ik erin.
We hadden een ontzettend leuk team van assessoren in het
LAssO in mijn jaar, allemaal nieuwe personen met een
frisse blik en leuke plannen. Onderdeel daarvan was dat we
in onze eerste vergadering besloten dat we zichtbaar en
professioneel wilden optreden. Daarnaast was er veel
ruimte voor informeel plezier tijdens de vele recepties en
borrels waar we ons gezicht wilden laten zien. Wat me
heeft verwonderd is de informatiepositie van de assessor,
door het bijwonen van verschillende vergaderingen en
overleggen, komt de assessor eigenlijk over alle belangrijke
onderwerpen binnen de universiteit die studenten aangaan
enorm veel te weten. Na mijn master ben ik in Leiden
gebleven om te promoveren, dus ik zie de iedereen van het
faculteitsbureau nog wekelijks in de wandelgangen. Het
geeft een vertrouwd gevoel. Aan de andere kant begint het
ook wel te prikkelen om Leiden (tijdelijk?) te gaan verlaten.
Wat de toekomst ook brengen zal, het assessorjaar heeft me
ontzettend doen groeien en me veel geleerd over de
universiteit, professionele omgevingen, en bovenal mezelf.

Rob van Wijk
Wiskunde en

Natuurwetenschappen
2012-2013



Ik kijk met veel plezier terug op mijn jaar als assessor. De
vergaderingen met het faculteitsbestuur vond ik erg
bijzonder. Nergens anders krijg je op deze leeftijd, en zo
vroeg in je carrière, de kans om op een heel gelijkwaardige
manier te mogen meedraaien in een faculteitsbestuur. De
functie van assessor is écht uniek wat dat betreft. Deze
gelijkwaardigheid en de verantwoordelijkheden die daarbij
horen hebben me gestimuleerd om er alles uit te halen en
mezelf te bewijzen. De samenwerking met het LAssO was
absoluut een van de hoogtepunten. Je zit tijdens zo’n jaar in
hetzelfde schuitje: dat betekent veel sparren, veel
herkenning en veel gezelligheid. De Faculteit der
Rechtsgeleerdheid en deze functie in het bijzonder is waar
ik mijn eerste werkervaringen heb opgedaan. Wat een
plezier was het om met zo veel leuke mensen samen te
mogen werken! Ik heb mijn faculteit ervaren als een
kansrijke omgeving, met veel ruimte voor groei en
initiatief. Na mijn afstuderen ben ik in een academische
omgeving blijven werken, mede door deze positieve
ervaring.Michelle Verheij

Rechtsgeleerdheid
2016-2017

Ik heb rechten en criminologie gestudeerd en ben
uiteindelijk (cum laude) afgestudeerd in het strafrecht. Ik
ben na een aantal jaar bij het OM te hebben gewerkt
tegenwoordig leidinggevend rechercheur bij een
rechercheteam.  Het jaar als assessor is het mooiste en
meest leerzame jaar uit mijn studententijd geweest! Als
assessor was je een volwaardig bestuurslid van de faculteit,
zo nam ik deel aan alle bestuursvergaderingen en
belangrijke overleggen op de faculteit. Hierbij werd er ook
echt naar mijn mening geluisterd, waarbij ik dé stem van
de student probeerde te vertegenwoordigen. De manier
waarop Carel Stolker leiding gaf als decaan en hierin
zakelijkheid en wetenschap probeerde te verenigen en
bovendien probeerde aan ieders mening recht te doen,
vond ik het meest leerzaam en inspirerend. Mijn
assessorschap en zijn manier van leidinggeven heeft zeker
de basis gelegd voor mijn huidig functioneren, waarbij ik
ook elke dag probeer de goede afweging te maken tussen
verschillende belangen en daarbij te luisteren naar ieders
mening. Het contact met de overige assessoren en
studieverenigingen en de bijbehorende borrels en feestjes
waren ook zeker geen vervelende bijkomstigheid!

Elvira Rotteveel-Lageman
Rechtsgeleerdheid

2007-2008



Mijn assessorjaar heb ik als leukste en meest leerzame jaar
van mijn studententijd ervaren. Als assessor krijg je de
unieke kans om zowel de faculteit als de universiteit écht te
leren kennen en mee te mogen denken en praten over
onderwerpen waar je normaal als student geen input op
kan leveren. Op het begin is het even wennen en komt er
veel op je af. Ik heb hierbij veel steun ervaren van mijn
mede-assessoren van de andere faculteiten, met wie ik
overigens nog steeds regelmatig contact heb. Het heeft mij
enorm geholpen om dingen waar ik tegenaan liep met de
mede-assessoren te bespreken en daarnaast inspiratie op te
doen bij andere faculteiten. Het is interessant om te zien
wat de overeenkomsten en verschillen tussen de faculteiten
zijn, iets waar je als student eigenlijk nooit zo bij stilstaat.
Daarnaast was er natuurlijk ruimte voor een hoop
gezelligheid: van (veel) borrels tot weekendjes weg en van
etentjes tot avondjes uit. Als ik nu na een lange dag op
kantoor weleens weemoedig aan mijn studententijd
terugdenk, dan denk ik vooral terug aan mijn assessorjaar.
Kon ik nog maar even terug – ik zou het zo weer over doen!Emma Merkx

Rechtsgeleerdheid
2012-2013

Het assessorschap was een hele waardevolle aanvulling op
mijn studie natuurkunde. De open sfeer binnen het
faculteitsbestuur en -bureau maakte dat ik niet alleen
mocht meekijken met het besturen van de faculteit, maar
daar ook actief aan kon bijdragen, zeker als het over
studentaangelegenheden ging. De ervaring met het
besturen van een grote en diverse faculteit als W&N heeft
me geleerd wat er nodig is om mensen met soms
verschillende belangen samen te brengen om tot
gezamenlijk succes te komen.  De overleggen met
assessoren van andere faculteiten waar weer andere
belangen speelden gaven die les nog een extra dimensie. De
kennis en vaardigheden die ik mijn assessorjaar heb
opgedaan komen me nog steeds van pas in mijn huidige rol
als partner bij een adviesbureau in de energiesector.

Joris Berkhout
Wiskunde en

Natuurwetenschappen
2005-2006



Mijn leukste momenten als assessor zijn talrijk; de rant van
prof. Breedveld over kinderartsen tijdens de Join the Board-
week, het afscheidssymposium van Eduard Klasen en de
visitatie-week (later herdoopt tot "proef-visitatie-week").
Maar meer nog dan dat de algemene sfeer en omgang met
de MFLS, Marjo en de betrokken docenten. Ik denk dat
daarin de mooiste momenten opgesloten zitten; het idee
onderdeel te zijn van een grotere organisatie en samen met
andere mensen bezig te zijn deze verder te brengen.
Parallel aan de perikelen in het LUMC was daar natuurlijk
de Universiteit Leiden. Meer dan eens voelde ik mezelf
tijdens een LAssO-vergadering een vreemde eend in de bijt
vanwege de (soms) grote verschillen in organisatie en
samenwerking. Als groep hebben wij het, naast het
serieuze deel, ook erg gezellig met elkaar gehad; regelmatig
werd er na-geborreld, gezamenlijk gegeten en gingen we op
“beleids-weekend” naar Praag. Deze combinatie maakte het
jaar nog veel meer memorabel!

Joost Egberts

LUMC
2012-2013

Ik kijk met buitengewoon veel plezier terug op mijn twee
jaar als assessor in het bestuur van FSW. Wat me het meest
bijstaat is hoe ik door de andere bestuursleden als integraal
onderdeel van het bestuur werd gezien en bij alle
belangrijke besluiten betrokken werd. Ook staat de grote
harmonie me bij waarin we als bestuur opereerde. Het was
echt een warm bad met Philip Spinhoven als decaan, Henk
Dekker als vice-decaan, Menno Tuurenhout als directeur
bedrijfsvoering en Yvonne van Iperen als secretaris, en
daarnaast een heel fijn bestuursbureau. Het heeft me als
student een heel mooi inkijkje gegeven in hoe moeilijk het
soms is om te besturen en koers te houden in een
kennisintensieve organisatie. Het onderwerp waar we het
meest koortsachtig overleg over hebben gevoerd was de
wens tot verhuizing naar Den Haag van het Instituut
Bestuurskunde. Uitholling van de faculteit vreesden wij,
(mislukte) fusiegesprekken met Archeologie volgde, maar
als buitenstaander denk ik nu dat dit achteraf alleen maar
goed is geweest. Na mijn studententijd ben ik bij het
ministerie van Financiën gaan werken, en inmiddels werk
ik als consultant bij de Boston Consulting Group, banen die
ik ongetwijfeld niet gehad zou hebben als ik als student niet
zoveel had kunnen leren tijdens m’n assessorschap.

Ivo Bronstring
Sociale Wetenschappen

2010-2012



Mijn jaar als assessor was voor mij een belangrijke periode
qua zelfontwikkeling, maar vooral een enorm leuke
periode. Voor het eerst kwam ik in aanraking met de
organisatie van de faculteit en universiteit als geheel, en
kreeg ik inzicht en gevoel voor bestuurlijke processen. Ik
herinner me heel goed dat ik op mijn eerste dag geen idee
had waar ik aan begonnen was, en op mijn laatste dag met
pijn in m'n hart afscheid nam van iedereen. Het mooiste
voor mij is dat het afscheid absoluut geen afscheid was: de
relaties die je in dat jaar legt zijn vaak blijvend, en nog
steeds heb ik met veel mensen uit 'mijn' LAssO en VerO
enorm leuk contact. Ook rondlopen bij het bestuursgebouw
is altijd een feest der herkenning, ondanks de verhuizing
naar een nieuw gebouw. Ik ben trots op de inhoudelijke
toevoegingen die ik in mijn assessorjaar gemaakt heb, en
dankbaar voor de lessen die ik geleerd heb van al mijn
directe en indirecte collega's. Ik zou het zo weer over doen!

Marieke Vinkenoog

Wiskunde en
Natuurwetenschappen
2015-2016

Ik heb mijn assessorschap ervaren als zeer leerzaam en
uitdagend. Het voelde best cool om één jaar mee te draaien
in de bestuurlijke top van de Universiteit Leiden. Ik was
verbaasd over de invloed en vrijheid die ik had in de
faculteit. Toch is mijn leukste herinnering van het jaar met
het LAssO. Op onze dienstreis naar Helsinki mochten wij
aanschuiven bij het jubileum van de Universiteit. Midden
in de stad, op een groot plein, zaten wij met honderden
studenten aan lange tafels. We mochten meezingen met de
liederen, voor zover dat mogelijk was, en genoten van
optredens van studentenverenigingen. Van trompetspelers
tot cheerleaders, alles kwam voorbij. Ik vond het erg
speciaal om hierbij aanwezig te mogen zijn.

Esmee Braam
Governance and Global Affairs

2017-2018



Mijn tijd als assessor van de Faculteit der Archeologie (en in
2017-2018 tevens voorzitter van het LAssO) is voor mij de
meest waardevolle periode op de universiteit geweest. Wat
mij het meest is bijgebleven van deze periode is hoeveel ik
ben gegroeid op bestuurlijk vlak en hoeveel ik heb geleerd
van bestuurders binnen de universiteit en (nog veel meer)
van mijn mede-assessoren. Je werkt binnen het LAssO
namelijk altijd samen met een groep ontzettend talentvolle
en gedreven studenten met elk hun eigen sterktes en
zwaktes, die altijd bereid zijn om elkaar te helpen. Tijdens
mijn assessor-jaren zijn de strategische conferentie, onze
dienstreis naar Helsinki en de professionalisering van de
LAssO-VRM vergadering naar het huidige
Studentenzakenberaad de hoogtepunten geweest. De
bestuurs- en sociale ervaring die binnen je faculteit en het
LAssO opdoet, is van zo’n hoog niveau dat het na je
assessorschap weer snel nieuwe deuren opent. Ondanks
dat ik nog studeer heeft deze ervaring ervoor gezorgd dat ik
onder andere ben ingestroomd in het Leiden Leadership
Programme, zitting mag nemen in het panel voor de
onderwijsvisitatiecluster Archeologie en geregeld
stageplaatsen in binnen- en buitenland aangeboden krijg.

Stefan Weijgertse

Archeologie
2016-2018

Ik heb het assessorschap ervaren als een unieke kans om
iets bij te dragen aan de facultaire en universitaire
gemeenschap. Het assessorschap heeft mij geleerd om
samen te werken met veel verschillende groepen en
mensen met ieder eigen belangen. Dat kan soms een hele
uitdaging zijn maar heb ik erg leuk gevonden gedurende
mijn assessorjaar. Daarnaast heb ik dit jaar ook gezien als
een mogelijkheid om mijzelf te ontwikkelen en te leren
over mijn eigen competenties en groeimogelijkheden. Ik
realiseer me hoe bijzonder deze positie is waarin je als
student plots mag meedraaien in het bestuur van een
faculteit. Deze mogelijkheid heb ik dan ook enorm
gewaardeerd. Ik hoop in mijn jaar de belangen van
studenten zo goed mogelijk behartigd te hebben door aan
ieders geluid gehoor te hebben gegeven. Ook in de
gezamenlijkheid van het LAssO hoop ik dat onze inzet en
initiatieven eraan hebben bijgedragen deze universiteit
weer net een stukje beter te maken.

Marleen van Dorst
Wiskunde en

Natuurwetenschappen 
2018-2019



Ik kijk met veel plezier terug op mijn jaar als assessor. Het
was een roerig jaar, waarin er een onderwijsvisitatie en
instellingstoets plaatsvonden en waarin hevig werd
gediscussieerd over de brede bachelor. Ik heb geleerd mij
in politieke omgevingen sensitief op te stellen. En - nog
belangrijker - geleerd hoe ver ik daar wel en niet in wil
gaan. Iets waar ik vandaag de dag veel aan heb in mijn rol
als verandermanager. Daarbij heb ik fantastische mensen
leren kennen. Ik ben blij dat ik op 5 juli weer een borrel kan
doen met mijn collega-assessor-vriendjes! Proost!

Emma Kastelein

Geesteswetenschappen
2012-2013

Het assessorschap heb ik ervaren als de leukste baan die je
als student kunt hebben. Geen dag is hetzelfde. Constant is
echter dat je bij alle vergaderingen en overleggen waar je
aansluit als volwaardig bestuurder binnen de universiteit
een studentperspectief mag vertolken. Wat me verraste was
hoe informeel iedereen met elkaar omgaat. Er was altijd
ruimte voor een grap en collega’s liepen geregeld binnen
voor een praatje. Ik heb de afgelopen twee jaar niet alleen
de gigantische organisatie die de universiteit is ontdekt en
talloze onderwerpen kunnen bespreken vanuit ons
perspectief als student, maar heb vooral veel nieuwe,
inspirerende, lieve mensen leren kennen. Ik zal niet snel
vergeten dat ik mijn bureau op mijn verjaardag bezaaid met
kaartjes en cadeaus aantrof, om het ’s avonds nog eens
dunnetjes over te kunnen doen met de collega-assessoren.
Het zijn dan ook al deze mensen die me na deze jaren als
assessor het meeste bij zullen blijven. De verschillende
manieren waarop ze naar dingen kijken, hun wijze
inzichten en inspirerende leiderschapsstijlen vormen
mooie lessen voor de toekomst, en maakten mijn tijd als
assessor onvergetelijk en ontzettend waardevol.

Laura van der Plas
Sociale Wetenschappen

2017-2019



Being an Assessor is an incredibly unique opportunity. That
in combination with being able to contribute towards the
only Faculty of Archaeology in Europe have made this year
incredibly meaningful for me. It’s quite a strange thing to
get used to; suddenly your opinions weigh a little heavier,
and the things you say can really have a lasting impact (for
better or worse). That becomes even more complicated
when you have an enthusiastic and dedicated Faculty
Board, and six other Assessors that you don’t want to
disappoint. Fortunately, these are the exact same people
that helped along the way and made the entire experience
so fantastic. Within my faculty, I think what’s left the most
lasting impression is how genuine and down to earth my
fellow Faculty Board members are. Simple things like
having lunch or drinks together with people who have
more job experience than you have life experience, and still
being taken so seriously is something not soon forgotten.
Within the university, being able to spar and pool ideas
with six other people in the same confusing and amazing
situation that I was in really helped me get a grip on things.
The dedication and ambition of LAssO to reach goals that
extend beyond individual faculties or interests will always
remain an inspiration to me.

Rory Granleese

Archeologie
2018-2020

Het assessorschap is een van de meest complexe en diverse
functies die je als student kunt invullen. Van wekelijkse
bestuursvergaderingen tot dagelijks leiderschap, van
strategisch nadenken over de lange termijn tot
crisismanagement in het moment, van het voorzitten van
vergaderingen met 25 deelnemers tot het toespreken van
1200 mensen in een volle Hooglandse Kerk. Het is allemaal
voorbij gekomen. Het een gaat je gemakkelijk af, het ander
drukt je wel heel erg uit je comfort zone. Terugkijkend op
deze tijd heb ik niet alleen mezelf veel beter leren kennen,
maar heb ik ook ontdekt waar mijn belangstelling het
meest naar uitgaat.  Na mijn jaar in het Faculteitsbestuur
van Rechten ben ik lid geworden van de gemeenteraad van
Noordwijk en van het algemeen bestuur van het
hoogheemraadschap van Rijnland. Ik merk dat ik ook in
deze functies regelmatig terug kan vallen op kennis en
ervaring die ik tijdens mijn assessorschap heb opgedaan.
Mijn hart ligt bij onze mooie universiteit en haar brede
vraagstukken. Na er even uit geweest te zijn, start ik per
september 2019 als lid van de universiteitsraad. Ik zie nu al
uit naar een inspirerende samenwerking met nieuwe
collega’s en oude bekenden.

Bas Knapp
Rechtsgeleerdheid

2017-2018



Het allereerste wat ik mij realiseerde tijdens mijn
assessorjaar was hoe veel de Universiteit Leiden eigenlijk
doet voor studenten en hoe slecht de studenten daar
eigenlijk van op de hoogte zijn. Met deze realisatie ben ik
dan ook enthousiast op de koffie gegaan met vrijwel
iedereen in de faculteit. Kijkend waar verbetering mogelijk
is. Tijdens mijn eerste paar maanden als assessor heb ik mij
verbaast over alle onderwerpen waarover ik mocht
meepraten. Het mee mogen draaien op zo’n hoog
bestuurlijk niveau op deze leeftijd bereid je niet alleen voor
op de arbeidsmarkt, maar laat je ook ervaring op doen die
voor altijd nuttig blijft. Een van de hoogte punten van het
afgelopen jaar is toch wel dat ik tijdens een LUS-
breakfastclub mijn vriendin heb ontmoet. Het creëert toch
een speciale band wanneer je elkaar voor het eerst spreekt
onder het toeziend oog van de vice-rector magnificus. Maar
ook op het opzetten van de Well-being week op FGGA ben
ik erg trots. Met al deze ervaringen op zak mag ik mij dan
ook gelukkig prijzen dat mijn assessorschap nog niet
voorbij is. Als doorgaande assessor ga ik dan ook kijken wat
de toekomst voor mij (en de nieuwe assessoren) brengt!

Thomas van Klaveren

Governance and Global Affairs
2018-2020

Een jaar lang volledig bezig kunnen zijn met onderwijs en
een jaar lang meedenken over het beleid van het LUMC en
de Universiteit Leiden. Een jaar vol koffie en thee en een
jaar lang samen met studenten van het LUMC en mijn zes
mede-assessoren mogen zijn. Een jaar lang vol stukken
lezen, aanpassen, schrijven en doorsturen naar een ander
gremium en een jaar lang antwoord geven bij de vraag wat
“de student” er eigenlijk van vindt. Afgelopen jaar waren
bovenstaande zaken alledaagse bezigheden, wat
resulteerde in een jaar dat ik van tevoren nooit had kunnen
voorspellen. In plaats van één van de zovele studenten in
de collegezaal, was ik de gesprekspartner van bestuurders
en docenten en ervoer ik hoe de andere kant van de
organisatie in elkaar stak. Dit alles resulteerde in één zin in:
een jaar lang ongelooflijke ervaringen op doen die ik nooit
zal vergeten.

Dagmar Brouwer
LUMC

2018-2019



Zelf ben ik ooit assessor geworden omdat ik graag iets toe
wilde voegen. Ik vond en vind het belangrijk dat de stem
van de student gehoord wordt en dat de afstand tussen
studenten en bestuurders verkleind wordt. Het is mooi dat
je als assessor als bruggenbouwer kunt dienen. Ik ben twee
jaar assessor geweest en in die twee jaar heb ik veel leuke
dingen mee mogen maken. Toch zijn de samenwerking met
mijn collega-assessoren en de interessante, constructieve
gesprekken met anderen mij het meeste bijgebleven. Het is
ontzettend leuk om zo veel gepassioneerde mensen binnen
alle verschillende lagen van de universiteit te spreken. Dit
heeft mij meer dan eens tot nieuwe inzichten gebracht.
Inmiddels heb ik de universiteit Leiden alweer een tijdje
achter mij gelaten. Ik heb als public affairs adviseur in Den
Haag gewerkt en binnenkort zal ik met een nieuwe baan
starten bij de gemeente Den Haag. De ervaringen die ik heb
opgedaan als assessor komen hierbij nog regelmatig van
pas. Ik kijk met veel plezier terug op mijn tijd als
assessor en had het dan ook voor geen goud willen missen.

Pepijn Knops

Sociale Wetenschappen
2015-2017

Assessor zijn aan de Universiteit Leiden behoorde toch wel
tot een van de mooiste periodes bij de universiteit. Het is
erg bijzonder hoe een faculteit, maar ook het College van
Bestuur, de input van een assessor serieus neemt en deze
gebruikt in besluitvoering. Mijn 2-termijnen lange
assessorschap bestond uit een periode waarin de FdA veel
veranderingen doormaakte. Een wisseling van een decaan,
het binnenhalen van een miljoenenbeurs, maar ook een
grote verhuizing naar de andere kant van de stad. Het is
ongelofelijk leerzaam geweest om de faculteit op
bestuurlijk niveau mee te kunnen maken tijdens deze
veranderingen. Je ziet zoveel aspecten van de universitaire
wereld die als “normale” student langs je heen gaan.
Aspecten waaraan ik in mijn huidige werk soms nog steeds
naar refereer. Assessor zijn was niet alleen serieus en hard
werken, maar ook veel plezier maken! Zo kijk ik terug naar
een periode waarin ik met assessoren op vakantie geweest
naar bijvoorbeeld Groesbeek en Londen. Ook hebben we
heel veel bitterballen gegeten en activiteiten binnen de
mooiste Universiteit van Nederland afgestruind. Tot op de
dag van vandaag hebben we dan ook nog steeds contact.
Want laten we eerlijk zijn, assessor ben je stiekem een
beetje voor het leven.

Svenja Kerkhof
Archeologie

2012-2014



De positie van de assessor is door de jaren heen steeds steviger geworden. Door de
grote inzet en het  meegebrachte enthousiasme weten de assessoren keer op keer
weer als volwaardig bestuurder mee te draaien. Met een frisse instelling stelt elke
nieuwe assessor eigen doelen op, die soms wat te ambitieus zijn, maar vaker nog
tot nuttige resultaten leiden. Ook het LAssO als geheel stelt elk jaar nieuwe doelen
op naar aanleiding van de grote lopende onderwerp. Met welke onderwerpen
zouden de assessoren uit de toekomst te maken krijgen? Een voorspelling:
 
Het psychologisch welzijn van de studenten komt steeds meer onder druk te staan.
Vanuit de Universiteit komt hier dan ook meer aandacht voor. Zo is nu al een
Taskforce Studenten Welzijn opgericht. Het zal een taak van de assessoren zijn om
de aanbevelingen uit deze werkgroep om te zetten naar realiteit. Wij zijn immers
ook de studenten die de gevolgen van dit onderwerp ondervinden.
 
Daarnaast zal internationalisering in de toekomst een prominente rol gaan spelen.
Welke rol willen wij dat internationale studenten spelen binnen de universiteit?
Door mee te denken over het taalbeleid, medezeggenschappen en huisvesting zal
het LAssO een belangrijke rol krijgen. Dit komt omdat ook in de toekomst naar de
assessoren gekeken zal worden wanneer het gaat over de meningen van
studenten.
 
Dan nog de nieuwe gebouwen. Met de vernieuwing van het Bio-Science terrein, de
Humanities Campus en de Campus Boulevard in Den Haag zullen de belangen van
de studenten meegenomen moeten worden. Dit geldt niet alleen voor de nieuwe
gebouwen maar ook voor de huidige gebouwen. Met de verwachtte groei van het
aantal universitaire studenten, zal er optimaal gebruikt gemaakt moeten gaan
worden van de beschikbare ruimte.
 
Eén ding dat in ieder geval niet op de agenda zal staan is de kwaliteit van de UFB-
koffie. De verwachting is dat hier niks aan zal gaan gebeuren.

Toekomstige agendapunten

Thomas van Klaveren
Assessor FGGA 

2018-2020
 

Rory Granleese
Assessor Archeologie

2018-2020





Tot slot

Een leuke krabbel
Het telefoonnummer van die langverloren collega

Een mooie herinnering
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