
‘Ik ben erg dankbaar voor 
de beurs die ik heb 

gekregen van het LUF.’
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CAGLA DEDE  | OXFORD – RECHTEN

Waar kun je het Engelse 
rechtssysteem beter bestude-
ren dan aan de beste universi-
teit van het land? Met een 
LUF-subsidie vertrok Cagla 
naar Oxford voor een jaar in 

de collegebanken bij een 
diverse groep aan vooraan-
staande juristen van het 
common law-systeem. 
‘Ik heb zoveel geleerd van 
de onderwijsmethode met 

de befaamde tutorials, de 
wekelijkse essays en de hoge 
werkdruk,’ vertelt Cagla. 
‘Ik ben erg dankbaar voor 
de beurs die ik heb gekregen 
van het LUF.’ 

Meer buitenland-
ervaringen van 

studenten



De spoedeisende hulp van 
het King’s College Hospital in 
Londen is voor een arts in 
opleiding een snelkookpan 
van leren, doen en ervaren. 
Met een enorm aantal gewelds-
incidenten in de omringende 
wijken was er voor de Leidse 

DAAN RUIG  | LONDEN – GENEESKUNDE

Met spoed naar Londen

Studenten die een beurs bij het LUF aanvragen weten 
hoe bijzonder en verrijkend het kan zijn om helemaal 

alleen een nieuw land te ontdekken. Ze lopen stage, 
studeren en leveren vaak een wezenlijke bijdrage 
aan lokale onderzoeksprojecten. Hierbij een kleine 

greep uit de vele projecten die net voor of door corona 
in aangepaste vorm tot stand kwamen.

‘In mijn eerste maand 
alleen al hebben we met 

het traumateam bijna 400 
patiënten opgenomen.’

coassistent Daan nauwelijks 
een moment om op adem te 
komen. ‘In mijn eerste maand 
alleen al hebben we met het 
traumateam bijna 400 
patiënten opgenomen,’ 
laat Daan weten. ‘De 
hele stage was een 

unieke ervaring die mij de rest 
van mijn werkzame leven zal 
helpen. Vakinhoudelijk als arts, 
maar zeker ook als mens.’



Oorspronkelijk zou Marie 
Madeleine aan boord van een 
onderzoeksschip onderzoek doen 
naar microplastics in de wateren 
van de Australische oostkust. Toen 
de afvaart door de pandemie werd 
geannuleerd, moest ze op stel en 
sprong een nieuw project 

Om zijn blik te verbreden vertrok 
Ilen, student aan de Campus 
Den Haag, naar Kosovo voor een 
stage op de communicatieafde-
ling van de Organisatie voor 
Veiligheid en Samenwerking in 
Europa. ‘Ik maakte analyses, 
schreef rapporten en bezocht 
lokale initiatieven op het 
gebied van re-integratie van 
vluchtelingen, onderwijs en 
taalrechten,’ vertelt Ilen. ‘De 

MARIE MADELEINE CHABERT  | ADELAIDE – BIOLOGIE 

Problematisch plastic

ILEN MADHAVJI  | PRISTINA – INTERNATIONAL RELATIONS AND DIPLOMACY

Midden in de mensenrechten

‘Mijn tijd in Australië heeft 
me leren omgaan met 

tegenslagen en obstakels.’  

opzetten. Op de stranden van 
Adelaide ging ze voortvarend 
aan de slag. Met haar onder-
zoeksresultaten draagt ze bij 
aan de kennis van de soorten 
microplastics die daar te vinden 
zijn en hoe je die het beste kunt 
extraheren. ‘Mijn tijd in Australië 

concepten vredes- en staatsop-
bouw hebben voor mij een 
gezicht gekregen. Ik draag deze 
onvergetelijke ervaring voor 
altijd met me mee.’ 

heeft me leren omgaan met 
tegenslagen en obstakels. 
Ondanks alles heb ik mijn 
project succesvol afgerond en 
begin ik met vertrouwen aan 
een PhD-traject.’ 

‘Ik draag deze 
ervaring voor altijd 

met me mee.’



Tweets, likes en staatsrepressie
Tegenstanders van autoritaire 
regimes in het Midden-Oosten 
hebben met succes gebruikge-
maakt van sociale media om 
verzet te plegen. Journalisten 
en wetenschappers zagen 
hierin een moderne ‘bevrij-
dingstheologie’ en voorzagen 
een wereldwijde golf van 
democratisering. 

Die hoopvolle verwachting is 
niet uitgekomen. Sterker, juist 
autoritaire, niet-democratische 
regimes maken steeds 
intensiever gebruik van sociale 
media om aanvallen op 
democratische instituties,  

zoals verkiezingen, in andere 
landen uit te voeren. 

In zijn onderzoek brengt  
dr. Babak Rezaeedaryakenari  
in kaart hoe autoritaire regimes 
sociale media inzetten om hun 
macht te behouden. Hoe zet 
een land als Iran kanalen als 
Facebook en Twitter in als 
repressie-instrument tegen 
tegenstanders en hoe boeken 
zij daarmee ‘succes’? Het 
inzicht in het op deze manier 
gebruiken van sociale media is 
vooralsnog beperkt. Dit terwijl 
de toevoeging van sociale 
media aan het arsenaal aan 

instrumenten van staats- 
repressie zal leiden tot meer 
schendingen van mensenrech-
ten en een langer voortbestaan 
van autoritaire regimes. Met de 
uitkomsten van zijn onderzoek 
– mogelijk gemaakt door de 
donateurs van het LUF – hoopt 
Babak bij te dragen aan het 
begrip van campagnes van 
misinformatie en politieke 
propaganda via sociale media 
en de bestrijding ervan.

Autoritaire, niet-democratische 
regimes maken steeds intensiever 

gebruik van sociale media.

DR. BABAK REZAEEDARYAKENARI 



Jeugdrechtszaal van de toekomst
Voor kinderen is een bezoek 
aan de rechtbank vaak een 
spannende en indrukwekkende 
ervaring. Hoe zorgen we ervoor 
dat zij zich zo vrij en veilig 
mogelijk voelen om hun verhaal 
te doen? Met andere woorden, 
hoe verenig je de klassieke 
inrichting van een rechtszaal 
met de eisen van de moderne 
jeugdrechtspraak, waarin 
communicatie, pedagogische 
principes en oplossingsgericht-
heid centraal staan?

Dr. Stephanie Rap ontwikkelde 
Design of Justice, een nieuw vak 
waarbij studenten van rechten 
en de kunstacademie samenko-
men om de jeugdrechtszaal van 

de toekomst te ontwerpen. 
Zij doen dit in samenwerking 
met professionals (zoals 
rechters en advocaten) en 
kinderen en jongeren die zelf 
met het rechtssysteem in 
aanraking zijn gekomen. Het 
project zal uiteindelijk leiden 
tot een aantal prototypes die 
als inspiratie kunnen dienen 
voor de herinrichting van 
rechtbanken.  

Voor de studenten biedt het 
onderwijsproject een unieke 
mogelijkheid om theoretische 
kennis vanuit verschillende 
disciplines – zoals pedagogiek
en psychologie – te verbinden 
met de praktijk. 

‘Deze subsidie maakt het 
voor mij mogelijk om samen 
te werken met organisaties 
buiten de universiteit,’ 
vertelt Stephanie. ‘Voor mij 
als docent/onderzoeker en 
voor studenten is het zeer 
waardevol om in aanraking 
te komen met maatschappe-
lijke organisaties en zo te 
leren hoe het recht in de 
praktijk werkt. De samen-
werking met de Koninklijke 
Academie van Beeldende 
Kunsten leert ons anders 
naar de dagelijkse realiteit 
van het recht te kijken en dit 
levert vernieuwende 
inzichten en inspiratie op.’

‘De samenwerking met de Koninklijke 
Academie van Beeldende Kunsten 
leert ons anders naar de dagelijkse 

realiteit van het recht te kijken.’

DR. STEPHANIE RAP



Samen Nederland 
leren kennen
IncLUsion is een studenteninitiatief dat 
vluchtelingstudenten, die zich (nog) niet 
als reguliere student kunnen inschrijven, in 
staat stelt om kosteloos een aantal vakken 
te volgen. IncLUsion biedt hen de mogelijk-
heid om kennis op te doen en bezig te 
blijven, en intussen de Leidse academische 
wereld en de Nederlandse samenleving 
beter te leren kennen. De studenten achter 
IncLUsion bouwen met sociale activiteiten 
en een buddysysteem aan een gemeenschap 
die verrijkend is voor zowel de vluchteling-
student als de universiteit.

Mede met steun van de donateurs van het 
LUF organiseert IncLUsion verschillende 
activiteiten waarbij vluchtelingstudenten 
kennismaken met hun buddy’s (reguliere 
studenten), leren over de praktische zaken 
rondom studeren in Nederland en de steden 
Leiden én Den Haag samen ontdekken. 
Voorzitter Hilde Visser: ‘IncLUsion is een 
jong initiatief. Voor de continuering is het 
essentieel dat de sociale activiteiten goed 
worden opgezet; hier vinden ontmoetingen 
plaats, leren de vluchtelingstudenten elkaar, 
maar vooral ook de Nederlandse cultuur 
kennen. Veel dank hiervoor aan de donateurs 
van het LUF!’

www.LUF.nl 
info@LUF.leidenuniv.nl

071 513 05 03
IBAN NL20 RABO 0330 1371 58

WILT U OOK
BIJDRAGEN?

WWW.LUF.NL

Help mee talentontwikkeling mogelijk te maken!
Met de steun van onze donateurs werken Leidse onderzoekers aan 
duurzame oplossingen voor grote maatschappelijke vraagstukken. 
Wilt u ook bijdragen aan innovatief onderzoek en de ontwikkeling van 
een nieuwe generatie onderzoekers? Kijk dan op www.LUF.nl/geven.




