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Yasmin Noor – Quaestor   Laura Spierings – Commissaris Intern

   

 

 

 

 

 

 

Jessie Brusgaard – Commissaris Extern Yassamine El Kajdouhi – Commissaris PR 

 

 

 

 

 

Het bestuur van de studievereniging bestaat dit jaar uit deze geweldige zes mensen. Mocht je 

ooit een vraag hebben over de opleiding, je leven of een goed restaurant in Leiden dan kun je 

ze altijd aanspreken! Verder zijn ze er voor al je vragen en opmerkingen over de 

studievereniging. Het is ten slotte hun taak om dit jaar zo gezellig mogelijk te maken voor jou! 
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De Studiecoördinator 
Beste eerstejaars, 

 

Van harte welkom bij het LIAS. Je hebt besloten Midden-Oostenstudies te gaan studeren en 

bent zo bij ons terechtgekomen en zo ook bij mij. 

 

Mijn naam is Eli van Duijnen en ik ben studieadviseur voor de opleiding Midden-Oostenstudies 

binnen het LIAS. Je kunt bij de studieadviseur terecht voor allerlei vragen, opmerkingen en 

problemen, maar ook om even je hart te luchten als het je niet mee zit of als het je juist wel 

meezit! 

 

Met al je studie gerelateerde vragen kun je bij mij terecht, zoals vragen over: 

 Inhoud en opzet van de studie 

 Studie- en examenregelingen 

 Studieplanning en studie aanpak 

 Keuze van afstudeerrichting/track 

 Stage en keuzevakken 

 Studeren in het buitenland 

 Scriptieproblemen 

 Dreigende studievertraging 

 Doorverwijzen naar studentenpsychologen, studentendecanen en studiekeuze-

/loopbaanadviseurs 

 

Ook voor andere onderwerpen kun je terecht bij de studieadviseurs. Afhankelijk van de aard 

van de vraag, krijg je een persoonlijk advies of word je doorverwezen. Het is belangrijk dat je 

in geval van studievertraging of problemen tijdig hulp inroept of advies vraagt. Daarnaast is het 

van belang persoonlijke omstandigheden die kunnen zorgen voor vertraging tijdig te melden, 

zodat we op tijd nog iets kunnen regelen. 

 

Tot ziens in kamer Vrieshof 1.01a! 

 

Eli van Duijnen 

Email: e.g.van.duijnen@hum.leidenuniv.nl  

Telefoon: 071 527 3565 

 
 

 

 

 

mailto:e.g.van.duijnen@hum.leidenuniv.nl
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De Studentenmentoren 
Hallo! 

Dit jaar bestaan wij, de studentenmentoren, uit Alex, Evert en Marie-Rose. Evert doet 

momenteel de master van Midden-Oosten Studies en Alex en Marie-Rose zijn tweedejaars 

Bachelor studenten. In principe zijn we het eerste aanspreekpunt voor jullie binnen de opleiding 

en alle vragen en problemen relaterend aan studie mogen aan ons gesteld worden. Ons doel is 

namelijk om jullie op de meest relaxte en makkelijkste manier bekend te maken met hoe het er 

aan toe gaat binnen de opleiding.  

We zijn telefonisch, via app en via e-mail bereikbaar en zijn dus in staat snel een antwoord op 

jullie vragen te kunnen geven. Mocht je dus ergens mee zitten of iets niet weten, schroom niet 

een van ons aan te spreken of even een appje te sturen. Heel veel succes dit studiejaar! 

Tot in de gangen, 

- Evert   (e.lafeber@umail.leidenuniv.nl) 

- Alex   (0657884500/c.l.a.kokke@umail.leidenuniv.nl)  

- Marie-Rose  (0646523616/m.a.p.kieviet@umail.leidenuniv.nl) 

De Opleidingscommissie 
Heb je te veel leerstof? Krijg je geen pauze in college of zijn papers en tentamens te moeilijk? 

Dan is de Opleidingscommissie, of OLC, jouw man! In de OLC zitten docenten en een aantal 

studenten om de ‘studie’-gerelateerde zaken van het instituut in de gaten te houden.  

 

Ná elk semester vul je over de colleges een evaluatieformulier in wat door de OLC besproken 

wordt, maar hoe eerder eventuele problemen besproken worden, hoe beter. Dus schiet hen 

gerust aan! Dit doe je door contact op te nemen met de studievereniging –zij weten welke 

studenten er in de OLC zitten- of zoek via de website van de universiteit. De studentleden van 

komend jaar worden later dit jaar bekend gemaakt.  

 

Het Opleidingsbestuur 
Het Opleidingsbestuur (OLB) bestaat uit de opleidingsvoorzitter Dr. Kaptein en het student-lid 

Laura Spierings, tevens een van de bestuursleden van Sheherazade. Iedere week vergadert de 

OLB met verschillende raden binnen de opleiding zoals de examencommissie, de 

opleidingscommissie en de trackleaders. Mocht je een vraag of een opmerking hebben aan een 

van de commissies, dan kun je die aan Laura doorgeven en zij neemt het mee naar een van de 

vergaderingen. 
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De Examencommissie 
Elke opleiding heeft een examencommissie. De leden worden benoemd door het 

faculteitsbestuur. Volgens de wettelijke regelingen kunnen alleen docenten zitting hebben in de 

examencommissie. De samenstelling van de examencommissie van je opleiding kun je vinden 

op de opleidingswebsite. Voor Midden-Oostenstudies is dat: 

 

https://fgw-commissies.leidenuniv.nl/commissies.php?id=53 

 

De examencommissie beoordeelt vrijstellingsverzoeken en waakt over het niveau van de 

examens, tentamens en keuzevakpakketten. Daarnaast behandelt de examencommissie 

eventuele gevallen van fraude of geschillen over de becijfering van een tentamen. Ook is de 

examencommissie verantwoordelijk voor het bindend studieadvies. 

 

Verzoeken voor vrijstelling van een of meer studieonderdelen worden ingeleverd met 

bevestiging van cijfers, punten en niveaus en beknopte omschrijving van vakken die elders zijn 

behaald. Bij vakken die aan andere universiteiten zijn gevolgd dient ook de naam van de 

universiteit te worden vermeld. De examencommissie vraagt advies aan de docent van het vak 

waarvoor vrijstelling wordt gevraagd en neemt daarna een beslissing over vrijstelling. 

 

Alle keuzeonderdelen van de studies moeten door de examencommissie worden goedgekeurd. 

Als het gaat om vaste pakketten uit het facultaire of universitaire programma (minoren of vaste 

keuzevakken) zal goedkeuring altijd worden gegeven. Alleen in gevallen waarin de student een 

afwijkend programma voorstelt, zal de examencommissie hier apart een besluit over nemen.  

 

Belangrijke criteria voor de examencommissie zijn het niveau van de vakken (voor een BA-

keuzevak voornamelijk niveau 200-300, voor MA-vakken voornamelijk 500-600), samenhang 

tussen deze vakken, en het feit of er een docent is die het geheel van het keuzevak-programma 

kan en wil begeleiden.  Alle keuzeprogramma’s moeten tijdig bij de studiecoördinator worden 

ingeleverd, om eventuele discussies over de opzet en inhoud in de fase van het afstuderen te 

voorkomen. 

 

De examencommissie neemt een beslissing over het negatieve Bindend Studieadvies, en houdt 

daarbij rekening met eventuele persoonlijke omstandigheden die een vlotte studievoortgang in 

de weg hebben gestaan, mits voldoende gedocumenteerd. Zie verder de universiteitspagina 

hiervoor. 

 

uSis 
 

uSis, de nachtmerrie van elke student. Zelf werd ik tijdens de EL CID door de ouderejaars 

meerdere malen gewaarschuwd voor de horror die uSis heet en deden er vele ‘komische’ 

verhalen de rondte over mensen die hele dagen hadden besteed aan het doorgronden van uSis. 

Kortom: ik had me op het ergste voorbereid.  

Maar toen ik me zelf moest gaan inschrijven voor mijn eerste colleges viel het me alles mee. 

Met de e-Studiegids bij de hand had ik me in minder dan een half uurtje keurig ingeschreven 

voor alle colleges. Let wel: ik kan niet veel meer met mijn laptop dan Facebooken en patiencen, 

dus als ik het kan, dan kan iedereen het!  

 

https://fgw-commissies.leidenuniv.nl/commissies.php?id=53
https://www.student.universiteitleiden.nl/studie-en-studeren/studie/studievoortgang/bindend-studieadvies/geesteswetenschappen/midden-oostenstudies-ba?cf=geesteswetenschappen&cd=midden-oostenstudies-ba
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Om je een beetje wegwijs te maken in uSis, zal ik hieronder stap voor stap uitleggen hoe je je 

moet inschrijven voor een vak in uSis. Eerst nog even wat basisinformatie: 

 

- Schrijf je altijd voor vakken in bij uSis! Als je dit niet doet, volg je officieel gezien het 

vak niet en kan je het dus ook niet halen.  

- Schrijf je op tijd in! Er bestaat een deadline voor het inschrijven bij uSis voor vakken 

van het eerste semester: dit jaar is dat de vrijdag van de tweede collegeweek: 21 

september. Schrijf je op tijd in, want dan heb je nog even de tijd om uit te zoeken hoe 

uSis werkt en als er een probleem is, heb je nog tijd om dit op te lossen. Ga dus niet de 

20e september om elf uur ’s avonds beginnen: dat is vragen om problemen (en stress!). 

Daarbij hebben docenten het liefst dat je je voor, of anders vlak na het eerste college 

inschrijft.  

- Voor tentamens word je sinds kort als het goed is automatisch inschreven bij uSis. Houd 

hieromtrent echter altijd goed je u-mail in de gaten want het kan gebeuren dat je het 

toch zelf moet doen. Controleer ook altijd ruim voor de tentamenweek begint of je wel 

bent ingeschreven voor al je tentamens door je rooster van de tentamenweek op te 

zoeken in uSis.  

 

Stap voor stap: inschrijven bij uSis 

Adem in, adem uit… We gaan beginnen! Spring achter je laptop, start het internet op, neem 

nog een slok koffie en focus! 

 

1. Ga naar usis.leidenuniv.nl (of naar http://www.hum.leidenuniv.nl en klik op direct 

naar: usis, rechts in beeld).  

Je komt dan op deze pagina terecht. Selecteer eerst 

Nederlands als taal, wel zo makkelijk.   

Vul hier je studentnummer in (bv. s1138272) en je 

wachtwoord en klik op aanmelden.  

 

2. Je komt dan op deze pagina terecht. Klik hier op 

inschrijven.  

 

 

 

3. Je komt nu bij ‘selecteer inschrijfmethode’. Ik gebruik 

altijd de bovenste methode, inschrijven door het zoeken 

van een studiedeel, en dat werkt altijd prima. Klik dus op 

deze methode.  

4. Nu kom je op een pagina waarbij je het studiejaar moet kiezen. Klik gewoon op 

doorgaan, want het studiejaar 2018-2019 staat al geselecteerd.  

5. Je hebt een cruciale pagina bereikt! Hier kan 

je gaan zoeken naar jouw college. Open 

hiervoor eerst de e-Studiegids in een apart 

tabblad (https://studiegids.leidenuniv.nl/). 

Ga in de studiegids op zoek naar je vak. Het 

makkelijkst is om op bacheloropleidingen > 

m > midden-oostenstudies te klikken, dan 

kom je bij onze studie uit. Klik nu op het vak 

waarvoor je je wilt inschrijven, bijvoorbeeld 

http://www.hum.leidenuniv.nl/
https://studiegids.leidenuniv.nl/
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‘religie in Nederland’. Op deze pagina zie je het studiegidsnummer staan van het vak. 

Dit heb je nodig om je in te schrijven via uSis.  

Ga weer naar uSis. Bij het balkje studiegidsnummer vul je het desbetreffende nummer 

in, in het geval van ons voorbeeld is dat dus 5071VRN. Klik nu op zoeken.  

6. Je ziet onderaan de pagina een kort menu verschijnen. Klik op de variant waarbij 

eenheden 5 is, dit betekent namelijk dat dit vak goed is voor 5 

EC. Kies altijd de variant uit het keuzemenu met 5 (of 10) bij 

eenheden: dit is het juiste college. Bij ons voorbeeld zie je dat 

achter de tweede variant TEN staat, dit betekent dat dit het 

tentamen van dit vak is. Klik nu dus op de onderste keuze, 

religie in nederland, onderwijseenheid.  

7. Je komt nu bij de pagina waarbij je de periode kan selecteren. 

Kies 2018-2019 (maar als het goed is, is deze al geselecteerd) en klik op volgende.  

8. Je komt nu op de volgende pagina. Hier staan verschillende varianten binnen het 

college: er kan bijvoorbeeld een semester 1 en 

semester 2 variant staan. Let dus goed op dat je 

het juiste semester uitkiest. Kies altijd de variant 

met de blauwe ‘i’, die is namelijk beschikbaar. 

Varianten met een rode ‘i’ kun je niet kiezen. Let 

er bij hoorcolleges ook op dat er achter het 

studiegidsnummer een H staat: de H staat 

namelijk voor ‘hoorcollege’. Ook in dit plaatje zie 

je weer een variant met een T achter het nummer 

staan: dit is het tentamen.  

In ons geval klik je op variant 4. Vink het vakje voor de ‘i’ aan en klik op in 

winkelwagen, boven het keuzemenu.  

9. Je komt nu op de pagina die zegt dat je keuze is 

toegevoegd aan je winkelwagen. Je moet nu naar je 

winkelwagen gaan om je keuze te bevestigen. Boven 

aan de pagina staan verschillende ‘tabs’: klik op de 

tab winkelwagen. 

 

10. Nu kom je op een pagina waar, als het goed is, jouw 

keuze staat. Klik op het vinkje voor je keuze en 

daarna op inschrijven.  

11. Je hebt de laatste stap bereikt! Op deze pagina staat nogmaals je keuze. Het enige wat 

je nog hoeft te doen, is klikken op inschrijven voltooien.  

12. GEFELICITEERD! Je hebt je ingeschreven voor een vak! Als het goed is staat er 

‘Bericht: Deze studieactiviteit is toegevoegd aan uw rooster’ en staat hierachter een 

groen vinkje.  

13. Je kunt nog checken of je het echt helemaal goed hebt gedaan door terug te gaan naar 

het studentencentrum en dan te klikken op mijn studierooster (hetzelfde balkje als bij 

stap 4). Klik hier door naar de week dat je daadwerkelijk colleges hebt. Staat je vak op 

de juiste dag en het juiste tijdstip, dan heb je het helemaal goed gedaan! Daarnaast krijg 

ik ook nog een bevestiging van inschrijving op je u-mail.  

 

Mijn tip: schrijf je meteen voor al je vakken in, dan heb je het maar weer gehad. Je kunt je 

sneller voor al je vakken inschrijven door ze eerst allemaal in je winkelwagen te zetten (t/m 

stap 9) en dan verder te gaan zoals je hebt gedaan vanaf stap 9: ga naar je winkelwagen, 

selecteer en bevestig alles tegelijkertijd.  
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Help, het lukt niet! Wat nu? 

Fouten maken is menselijk en iedere student loopt wel eens vast met uSis. Blijf ademen, 

neem nog een slok koffie: redding is nabij! 

 

Momenten waarop je in de fout kunt zijn gegaan: 

- Bij het invullen van het studiegidsnummer in de zoekbalk, moet je ervoor zorgen dat er 

nooit een ‘T’ achter het nummer staat (soms kan het zo in de e-Studiegids staan). Dan 

krijg je namelijk het tentamen en niet het vak zelf. Als er een ‘H’ achter het nummer 

staat kun je deze laten staan: zoals al eerder gezegd staat deze voor ‘hoorcollege’ en 

daar ben je naar op zoek.  

- Kies nooit de variant in uSis waar geen eenheden bij staan of waar een T achter staat.  

- Schrijf je op tijd in! Als er alleen maar rode ‘i’ varianten staan, kan dit zijn omdat de 

inschrijving al verlopen is.  

- Vergeet niet je inschrijvingen te bevestigen! Ik ben dit zelf vaak genoeg vergeten. Je 

hebt de goede inschrijving gevonden, deze in je winkelwagentje gestopt… en 

vervolgens vergeet je naar je winkelwagentje te gaan en de inschrijving af te ronden.  

 

Het kan ook zijn dat er in uSis zelf dingen niet helemaal goed gaan. Zo is het mij eens 

overkomen dat ik me ruim voor de deadline ging inschrijven en er toch alleen maar rode ‘i’s 

verschenen.  

 

Kom je er zelf niet meer uit, schakel dan hulp in! Vraag eerst aan je medestudenten 

(huisgenoten/familieleden/buren/computergenieën) of die je kunnen helpen. Lukt het nog 

steeds niet, stuur dan een mailtje naar Jeannet Schalke: j.c.schalke@hum.leidenuniv.nl. Zij is de ICT-

expert van ons instituut en mailt altijd snel terug met een oplossing voor je probleem.  

 

Hoe zit het nou met tentamens? 

Ik heb het een paar keer gehad over het inschrijven voor tentamens. Daar hoef je je nu nog niet 

druk over te maken, maar voor de duidelijkheid zal ik er kort iets over zeggen.  

Zoals al eerder gezegd word je als het goed is automatisch ingeschreven voor tentamens, maar 

dit dien je altijd zelf zorgvuldig te controleren. Anders loop je namelijk het risico dat je het vak 

niet haalt doordat er iets fout is gegaan bij de inschrijving. Voorkomen is altijd beter dan 

genezen !  

 

Tot slot 

Ik ben geen kenner van uSis en heb hierboven alleen maar mijn manier van inschrijven uitlegt. 

Ik heb vrijwel nooit problemen met uSis (gehad), dus meestal moet deze methode wel lukken, 

maar er zijn vast en zeker nog vele andere manieren om je in te schrijven! Heb jij een 

betere/snellere manier geleerd, gebruik die dan vooral!  

 

SUCCES! 

 

 

mailto:j.c.schalke@hum.leidenuniv.nl
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Blackboard 

Naast Usis gebruikt de universiteit Blackboard. Via Blackboard kunnen docenten 

communiceren met de studenten die een bepaald vak volgen. Zo kunnen ze opdrachten, 

planningen en opmerkingen versturen naar de hele groep. Daarnaast zal je ook opdrachten, 

tentamens of papers in moeten leveren via Blackboard. Helaas zijn Usis en Blackboard niet 

aan elkaar gekoppeld en zul je je dus in allebei de systemen moeten inschrijven voor je 

vakken. Bij Blackboard hoef je je gelukkig alleen voor je vakken in te schrijven en niet ook 

nog voor je tentamens. Zorg dat je je echt inschrijft op Blackboard want anders mis je 

belangrijke informatie en updates over je colleges. Hoewel mensen Blackboard vaak 

makkelijker in gebruik vinden dan Usis, kan een kleine inleiding geen kwaad.  

Stap voor stap: inschrijven bij Blackboard 

1. Ga naar blackboard.leidenuniv.nl. Je kunt onder het blokje Blackboard nieuws een taal 

kiezen. Vul dan je studentennummer en je wachtwoord in en druk op aanmelden.  

2. Helemaal bovenin zijn er verschillende tabbladen. Klik op courses. 

3. Klik in het blokje Course catalogue op Faculteit der Geesteswetenschappen.  

4. Je komt nu in een venster waar je in de cursussen kunt zoeken. Meestal lukt het niet 

om de cursussen te vinden door de naam in te typen in de zoekbalk dus doen we het op 

een andere manier. Klik bij het balkje Browse Categories op Bacheloropleidingen en 

Go. 

5. Klik vervolgens in hetzelfde venster Browse Categories op Midden-Oostenstudies.  

6. Als je naar beneden scrolt, vind je een lijst met alle vakken van Midden-Oostenstudies 

waarvoor je je op Blackboard kunt inschrijven. Zoek nu de juiste cursus en controleer 

of er (1819) voor de naam van de cursus staat. Dit betekent dat het een cursus van het 

huidige studiejaar is.  

7. Als je de juiste cursus gevonden hebt, ga je er met je cursor opstaan en zie je links 

naast Course ID een pijltje verschijnen, klik daarop. Je ziet dat er enrol verschijnt en 

klik daarop.  

8. Er verschijnt een nieuwe pagina waar je je inschrijving moet bevestigen. Wanneer je 

niet de juiste cursus voor je hebt, klik op cancel en anders op submit. 

9. Als het goed is, krijg je een bevestigingen van je inschrijving. Klik op OK rechtsonder. 

10. Je komt nu in het venster van de cursus waarvoor je je hebt ingeschreven. Rechts kun 

je verschillende kopjes hebben zoals annoucements of course information. Kijk even 

rond bij je cursus of er informatie of mededelingen van de docent zijn. Als de cursus 

nog helemaal leeg is, geen paniek! Dan heeft de docent gewoon nog niets geplaatst. 

Informatie volgt vanzelf. Sommige docenten gebruiken Blackboard ook amper terwijl 

anderen fanatiek elke week PowerPoint presentaties en mededelingen plaatsen. Het in 

ieder geval de moeite om je blackboard in de gaten te houden. 

Lukt het niet? 

- Soms staan cursussen onder een andere naam in Blackboard dan in de studiegids. 

Scroll de hele lijst met vakken door en kijk of je alsnog de juiste kunt vinden.  

- Als je er niet uitkomt, vraag dan aan studiegenoten of het hen wel gelukt is. Ze kunnen 

je er vast bij helpen! vindt maar die je niet durft aan te spreken) of die je kunnen 
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helpen. Lukt het nog steeds niet, stuur dan een mailtje naar Jeannet Schalke: 

j.c.schalke@hum.leidenuniv.nl. Zij is de ICT-expert van ons instituut en mailt altijd 

snel terug met een oplossing voor je probleem.  

Nog enkele tips:  

- Blackboard heeft een heleboel opties en mogelijkheden. Plan even wat tijd in om rond 

te kijken en alles te verkennen.  

- Op my institution (één van de bovenste tabbladen) zie je rechts voor welke cursussen 

je je hebt ingeschreven. In het midden vind je alle recente mededelingen van al je 

cursussen. Dit is erg handig om in de gaten te houden!  

- Ga je een vak toch niet volgen of heb je je voor een verkeerd vak ingeschreven? Je 

kunt je ook weer uitschrijven. Ga naar de juiste cursus. Klik op course tools. Ergens 

tussen alle tools staat de unenroll tool. Klik hierop. Je komt bij een pagina die om 

bevestiging voor de uitschrijving vraagt. Klik op verzenden en voila!  

- Als je opdrachten moet inleveren via Assignments (dat krijg je van de docent te 

horen), kun je meestal maar 1x iets uploaden. Zorg dus dat je ECHT ECHT ECHT het 

goede bestand instuurt! 

- Van sommige mededelingen krijg je een mailtje naar je Umail adres. Dit is natuurlijk 

erg handig maar de keerzijde is dat je van sommige mededelingen geen mail krijgt. 

Het is me een raadsel waarom, misschien is dit een instelling die de docent kan 

aanklikken. Docenten gebruiken Blackboard vaak om te laten weten dat een college 

niet doorgaat vanwege ziekte of andere redenen. Het kan gebeuren dat een docent dit 

last minute laat weten en dat je hier geen mail van krijgt. Kijk dus regelmatig op 

blackboard. 

 

Do’s en don’ts voor een eerstejaars 

Do’s:  

 Ga naar al je colleges en maakt goede aantekeningen: dit scheelt veel werk met je 

tentamens! 

 Deadlines halen 

 Gebruik de UB en volg de UB-instructie 

 Probeer altijd objectief te blijven 

 Wacht met boeken aanschaffen tot er een nieuwe planning is en informeer ouderejaars, 

wellicht hebben zij  nog boeken die ze willen verkopen.  

 Kijk ook eens wat voor vakken en minors er bij andere opleidingen /  faculteiten 

gegeven worden 

 Koffie halen bij de koffiejuffrouw in de koffiekamer 

 Naar alle studieverenigings-activiteiten gaan. Word actief! 

 Trek aan de bel wanneer het niet goed gaat met jou of je studie 

 Zoek een kamer  
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Don’ts: 

 Kletsen tijdens college 

 Plagiaat plegen 

 Iedere dag al je boeken meeslepen 

 Te laat bij college binnenkomen 

 Overmatig veel tekst in je PowerPoint gebruiken 

 Wachten tot het allerlaatste moment om je opdrachten in te leveren 

 Koffie halen bij de automaten 

 “Spoorknorren” (meteen naar huis gaan na je colleges) 

Overzicht docenten 
 

Gemeenschappelijke vakken 

Naam:    Prof.dr. P.M. Sijpesteijn  

E-mailadres:   p.m.sijpesteijn@hum.leidenuniv.nl 

Telefoonnummer:  +31 (0)71 527 2027 

Kantoor:   Matthias de Vrieshof 4, kamer 1.08a  

Vak: Geschiedenis van het Midden-Oosten 1 en Seminar Midden-Oosten 1  

 

Naam:    Dr. J. Bruning  

E-mailadres:   j.bruning@hum.leidenuniv.nl 

Telefoonnummer:  +31 (0)71 527 1396 

Kantoor:   Matthias de Vrieshof 4, kamer 0.16a 

Vak: Geschiedenis van het Midden-Oosten 1, Teksten Arabisch: verhalen, Seminar Midden-

Oosten 1  

 

Naam:    Dr. B.D. Suchard 

E-mailadres:   b.d.suchard@hum.leidenuniv.nl 

Telefoonnummer:  +31 (0)71 527 3071 

Kantoor:   P.N. van Eyckhof 2 kamer 1.05b 

Vak: Talenpanorama van het Midden-Oosten: taal, cultuur en politiek    

 

Naam:    Dr. K.N. Paramore 

E-mailadres:   k.n.paramore@hum.leidenuniv.nl 

Telefoonnummer:  +31 (0)71 527 1693 

Kantoor:   Matthias de Vrieshof 1, kamer 1.02c 

Vak: Area Studies  

 

Naam:    Dr. E. van de Bovenkamp  

E-mailadres:   e.van.de.bovenkamp@hum.leidenuniv.nl 

Telefoonnummer: +31 (0)71 527 2727 

Kantoor:   Matthias de Vrieshof 1, kamer 1.02b  

Vak: Introduction to the Study of Islam 

 

Naam:    Dr. M. Calculli  

E-mailadres:   m.calculli@hum.leidenuniv.nl 

Telefoonnummer:  +31 (0)71 527 5013 

Kantoor:   Matthias de Vrieshof 4, kamer 1.18b 

Vak: History of the Middle East 2  
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Arabisch 

 

Naam:    Dr. H.I.A.A. Ahmed 

E-mailadres:   h.i.a.a.ahmed@hum.leidenuniv.nl 

Telefoonnummer:  +31 (0)71 527 4417 

Kantoor:   Matthias de Vrieshof 4, kamer 0.14b 

Vak: Modern Standard Arabic 1,2,3,4 en Teksten Arabisch: media   

 

Perzisch 

 

Naam:    Dr. S. Rafiee Rad  

E-mailadres:   s.rafiee.rad@hum.leidenuniv.nl 

Telefoonnummer:  +31 (0)71 527 3942 

Kantoor:   Matthias de Vrieshof 4, kamer 0.16b 

Vak: Language Acquisition Persian 1,2,3,4 

 

Naam:    Dr. A.A. Seyed Gohrab  

E-mailadres:   a.a.seyed-gohrab@hum.leidenuniv.nl 

Telefoonnummer:  +31 (0)71 527 2287 

Kantoor:   Matthias de Vrieshof 4, kamer 1.09b 

Vak: Inleiding Perzische literatuur  

 

Naam:    K.Parsi  

E-mailadres:   m.mahfouzei@hum.leidenuniv.nl 

Telefoonnummer:  +31 (0)71 527 2289 

Kantoor:   Matthias de Vrieshof 4, kamer 1.11a 

Vak: Media Persian 

 

Turks 

 

Naam:    Dr. D. Tat 

E-mailadres:   d.tat@hum.leidenuniv.nl 

Telefoonnummer:  +31 (0)71 527 7100 

Kantoor:   Matthias de Vrieshof 4, kamer 1.16a 

Vak: Beginner’s Turkish 1,2, Pre-intermediate Turkish en Turkish through Media 

 

Naam:    Dr. P. de Bruijn 

E-mailadres:   p.de.bruijn@hum.leidenuniv.nl 

Telefoonnummer:  +31 (0)71 527 2592 

Kantoor:   Matthias de Vrieshof 4, kamer 1.05b 

Vak: Inleiding Turkse literatuur  

 

 

Israëlstudies  

 

Naam:    Dr. M.F.J. Baasten  

E-mailadres:   m.f.j.baasten@hum.leidenuniv.nl 

Telefoonnummer:  +31 (0)71 527 2257 

Kantoor:   Matthias de Vrieshof 4, kamer 2.02a 

Vak: Language Acquisition Modern Hebrew 1 & 2, Grammatica Modern Hebreeuws 3 
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Naam:    Drs. U. Hagai 

E-mailadres:   u.hagai@hum.leidenuniv.nl 

Telefoonnummer:  +31 (0)71 527 2259 

Kantoor:   Matthias de Vrieshof 4, kamer 2.03a 

Vak: Conversatie Modern Hebreeuws 1 en Teksten Modern Hebreeuws 1 

 

Islamstudies 

 

Naam:   M. Brand MA 

E-mailadres:   m.brand@hum.leidenuniv.nl 

Telefoonnummer:  +31 (0)71 527 1699 

Kantoor:   Matthias de Vrieshof 1, kamer 1.05c 

Vak: Inleiding Religiewetenschappen  

 

Naam:    Dr. N.J.G. Kaptein  

E-mailadres:   n.j.g.kaptein@hum.leidenuniv.nl 

Telefoonnummer:  +31 (0)71 527 2281 

Kantoor:  Matthias de Vrieshof 1, kamer 1.04a 

Vak: Islam in the Modern World  

 

Moderne Midden-Oostenstudies 

 

Naam:    Dr. C.A. Ennis  

E-mailadres:   c.a.ennis@hum.leidenuniv.nl 

Telefoonnummer:  +31 (0)71 527 5635 

Kantoor:   Matthias de Vrieshof 4, kamer 1.07a  

Vak: Economies of the Middle East  

 

Naam:    Dr. H.P.A Theunissen  

E-mailadres:   h.p.a.theunissen@hum.leidenuniv.nl 

Telefoonnummer:  +31 (0)71 527 6480 

Kantoor:   Matthias de Vrieshof 4, kamer 1.14b 

Vak: Islamitische kunst en materiële cultuur  

 

Naam:    Dr. N.J.G. Kaptein  

E-mailadres:   n.j.g.kaptein@hum.leidenuniv.nl 

Telefoonnummer:  +31 (0)71 527 2281 

Kantoor:   Matthias de Vrieshof 1, kamer 1.04a 

Vak: Islam in the Modern World  

 

Naam:    Dr. M. van Putten   

E-mailadres:   m.van.putten@hum.leidenuniv.nl 

Telefoonnummer:  +31 (0)71 527 2995 

Kantoor:   Matthias de Vrieshof 4, kamer 1.07.b 

Vak: Language and Identity in the Middle East   
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