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Voorwoord  

Beste lezer, 

Voor u ligt de allereerste editie van de allereerste jaargang van ons verenigingsblad. Als 

rechtenstudent ontwikkelt men zichzelf tijdens je studententijd. Naast de studie is er veel 

ruimte voor het vervullen van commissies, stage lopen en op andere manieren nieuwe 

ervaringen op te doen. Dit gaat ook zo bij verenigingen. TBR behartigt al 41 jaar de belangen 

van rechtenstudenten, maar zal zich altijd blijven ontwikkelen. Dit is te danken aan de 

enthousiaste leden van de vereniging. Hun toewijding heeft tot de vorming van dit blad 

geleid. Ik wil daarom alle actieve leden en in het bijzonder de Redactiecommissie bedanken 

voor hun inzet de afgelopen periode. 

 

Het is natuurlijk altijd leuk om nieuwe dingen te beginnen binnen de vereniging, en nu mogen 

we dat doen door een begin te maken aan een heus verenigingsblad. Het verengingsblad staat 

nu natuurlijk nog in de kinderschoenen, maar wij zijn zeer enthousiast om met behulp van 

onze Redactiecommissie meer bladen uit te brengen dit collegejaar. 

 

Zoals gezegd, begon het idee van dit blad door enthousiaste leden (en een klein drankje om de 

creativiteit te stimuleren). Hierdoor kunt u nu genieten van een artikel over de Brexit, een 

interview met mr. dr. Berend Roorda en een juridisch cryptogram. Daarnaast krijgt u ook een 

verbeterd beeld van TBR met een interview met de voorzitter, een update van de fractie en 

een fotopagina van de evenementen van TBR van de afgelopen periode.  

 

Allerlaatst wil ik u veel leesplezier toewensen!  

Namens de Redactiecommissie en het 41e bestuur van Ten Behoeve van Rechtenstudenten, 

Jorrit Westerhof 

Voorzitter van het 41e bestuur van TBR 
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De fractie 

Eerst even voorstellen, wie zijn wij? De fractie van Ten Behoeve van Rechtenstudenten telt 

dit jaar wederom vijf leden. Bas Peper, Job Homan, Floortje van der Reep, Asmo Esser en 

Thijmen Hatt vormen samen de fractie. Dit studiejaar gaan wij ons inzetten om de belangen 

van de rechtenstudenten op onze faculteit zo goed mogelijk te behartigen in de Faculteitsraad. 

De Faculteitsraad is het hoogste medezeggenschapsorgaan van de faculteit, bestaande uit 18 

leden waarvan 9 studenten en 9 docenten. In de Faculteitsraadvergadering vergadert de Raad 

samen met het bestuur van de faculteit. De Raad heeft hierin een adviserende en controlerende 

rol.  De eerste twee vergaderingen hebben reeds plaatsgevonden. Voornamelijk de 

Kwaliteitsafspraken zijn onderwerp van gesprek, maar ook andere actualiteiten worden 

besproken.  

 
De Kwaliteitsafspraken 

Door de invoering van het sociaal 

leenstelsel, in plaats van de basisbeurs, zijn 

middelen vrijgekomen die het rijk inzet 

voor de verbetering van de 

onderwijskwaliteit in het HBO en WO. Het 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschappen, de Vereniging 

Hogescholen, de VSNU, de Landelijke 

studentenvakbond en het Interstedelijk 

Studenten Overleg hebben gezamenlijk 

hun handtekening gezet onder het kader 

wat zij hebben ontwikkeld, de 

kwaliteitsafspraken genoemd, waarbinnen 

de besteding van deze middelen wordt 

geregeld. Dit akkoord is het startschot van 

het nieuwe besluitvormingsproces over hoe 

de middelen daadwerkelijk moeten worden 

ingezet om de kwaliteit in het hoger 

onderwijs te verbeteren.  

Het doel van de kwaliteitsafspraken is dat 

de basis hiervan wordt gevormd door de 
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horizontale dialoog tussen studenten, 

docenten, relevante externe 

belanghebbenden, bestuurders, 

medezeggenschapsorganen en 

toezichthouders. Door middel van 

gesprekken en onderhandelingen worden 

zo concrete plannen ontwikkeld op de 

manier waarop de vrijgekomen middelen 

worden besteed in het kader van de 

Kwaliteitsafspraken. 

Het kader wordt gevormd door 

verschillende thema’s waarop de 

kwaliteitsverbetering zich moet richten. De 

thema’s zijn: intensiever en kleinschalig 

onderwijs, onderwijsdifferentiatie, verdere 

professionalisering van docenten, passende 

en goede onderwijsfaciliteiten, meer en 

betere begeleiding van studenten en 

studiesucces. Onze faculteit gaat zich 

voornamelijk richten op de 

onderwijsintensiteit, passende en goede 

onderwijsfaciliteiten en studiesucces. De 

fractie heeft als medezeggenschapsorgaan 

binnen de faculteit instemmingsrecht met 

het uiteindelijke plan van de besteding.  

Op dit moment loopt het proces van de 

kwaliteitsafspraken vol. De fractie is druk 

bezig om voorstellen en ideeën te vergaren 

om naast de algemene thema’s ook 

concrete voorstellen te doen. Hierbij wordt 

tevens gekeken naar successen en 

problemen op andere faculteiten, zodat 

hiervan kan worden geleerd.   

 

Actualiteiten  

Digitalisering 

De Fractie ziet graag een verdere 

digitalisering van het onderwijs op onze 

faculteit. Hierbij kan worden gedacht aan 

online colleges, maar ook aan een online 

learning community bij een vak of het 

online toegankelijk stellen van 

lesmateriaal. De afgelopen periode is het 

opgevallen dat bepaalde vakgroepen de 

laptop niet meer toestaat in de collegezaal. 

Dit is wat ons betreft een slechte 

ontwikkeling en druist in tegen de 

academische vrijheid. Studenten moeten 

zelf kunnen beslissen of zij dan wel een 

laptop gebruiken. Het ouderwetse beeld dat 

studenten tijdens de colleges enkel hun 

laptop gebruiken voor Zalando is 

achterhaald. Digitalisering biedt juist de 

mogelijkheid om snel en efficiënt stof te 

behandelen en te controleren.  

 

Slagingspercentage Handelsrecht 

Het slagingspercentage van het vak 

Handelsrecht van voor de zomervakantie 

was vooral in de herkansing behoorlijk 

laag. Dit was rond de 7%. In de eerste 

Faculteitsraad van dit jaar, op 28 

september 2018, is dit onderwerp weer 

besproken en hieruit is het volgende 

gebleken. Na de zomervakantie is er een 

toetsanalyse door het ESI uitgevoerd op 

het tentamen van de herkansing. Van de 



 5 

dertien vragen zijn er zes vragen als 

‘moeilijk’ gekwalificeerd en zeven vragen 

als ‘goed’. Bij vier vragen is door een 

groot deel van de studenten (39%, 44%, 

54%, 75%) nul punten gescoord. Verder 

zijn er geen bijzonderheden opgeleverd en 

is het tentamen als ‘goed’ beoordeeld.  

De conclusie van de Vakgroep en wat 

tevens uit het rapport blijkt, is dat het 

hertentamen niet moeilijker was dan het 

tentamen van de eerste kans. De verklaring 

die de vakgroep geeft voor het lage 

slagingspercentage is onder andere het 

studeergedrag van studenten. Tevens gaf 

de vakgroep aan dat de colleges ontzettend 

slecht werden bezocht. De laatste weken 

hebben 60 à 70 studenten de colleges 

bezocht, terwijl er 700 studenten staan 

ingeschreven voor het vak. Een ander punt 

wat opvalt, is dat er slechts 14 dagen 

tussen de eerste kans en de herkansing 

zaten, inclusief nakijken. Er kan gesteld 

worden dat deze periode in ieder geval te 

kort is voor de studenten om zich goed 

voor te bereiden op de herkansing.  

 

Lengte van de tentamenperiode blok 4 

In blok 4 van studie 2017/2018 is de 

faculteit overgegaan van tentamenperiode 

van 4 weken in blok 4, wat voorheen 5 

weken betrof. De gedachte hierachter was 

een vervroegde zomervakantie voor zowel 

studenten als docenten. Dit klinkt niet 

slecht, maar doch bevat deze verandering 

ook nadelen.  

Voor dit besluit is er een enquête uitgezet 

onder het personeel en de studenten van 

onze faculteit.  

Hieruit is gebleken dat 66,3% van de 

studenten een voorkeur heeft voor een 

tentamenperiode van 4 weken in het laatste 

blok. Bij het personeel heeft 80,0% een 

voorkeur voor een kortere 

tentamenperiode.  

Uit het bovenstaande blijkt dat de wensen 

omtrent de tentamenperiode duidelijk zijn 

uitgesproken. Doch hebben wij de 

mogelijkheid aangehouden om elk jaar dit 

onderwerp in de Faculteitsraad te 

evalueren. Een kortere tentamenperiode 

kan ook voor problemen leiden. De periode 

voor de voorbereiding op een herkansing 

wordt hierdoor ook korter, zoals bij 

Handelsrecht het geval was.  Indien blijkt 

dat een kortere tentamenperiode is het 

laatste blok van het studiejaar voor een 

deel van de studenten onwenselijk is, dan 

blijft de mogelijkheid bestaan om terug te 

vallen op een tentamenperiode van 5 

weken.  

Namens de fractie, 

BasPeper
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Interview met Jorrit  

Maak kennis met onze voorzitter 

TBR heeft elk jaar een nieuw 

bestuur uit die het aandurft om de 

zaken op orde te houden binnen 

onze vereniging. Onze voorzitter 

van dit jaar is Jorrit Westerhof. Hij 

studeert nu voor het derde 

collegejaar aan de RUG met als 

stroming ‘Internationaal en 

Europees recht’. Binnen TBR is 

hij vicevoorzitter geweest van de 

eerstejaarsraad en voorzitter van 

de activiteitencommissie. Na deze 

leuke jaren binnen TBR, heeft hij 

besloten om te solliciteren voor 

het bestuur van het komende jaar 

en is bij deze dus voorzitter van 

TBR. Danique en Ivana hebben 

een aantal interessante vragen 

opgesteld om onze huidige 

voorzitter beter te leren kennen.  

 

Hoe ben je in de eerste instantie bij TBR gekomen? 

In de KEI-week heb ik Danique ontmoet. Zij was destijds mijn KEI-mama. Door haar ben ik 

in contact gekomen met TBR en de sfeer sprak mij gelijk aan, dat ik maar heb besloten om 

actief lid te worden.  
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Waarom sprak TBR jou zo erg aan? Wat heeft deze vereniging anders dan andere 

verenigingen? 

De vereniging is faculteit breed, dus men komt mensen tegen van elke afstudeerrichting. TBR 

probeert het onderwijs te verbeteren en ik wil daar ook graag mijn steentje aan bijdragen. 

Daarnaast is TBR een kleinschalige vereniging en voelt het als één grote familie.  

 

Waarom ben je voor de functie ‘voorzitter’ gegaan binnen het bestuur van TBR? 

Vorig jaar was ik voorzitter van de activiteitencommissie. Deze rol sprak mij het meest aan, 

omdat ik het leuk vind om sturing te geven en om leiderschap kwaliteiten te ontwikkelen. 

Daarom leek het me ook leuk om voorzitter van het bestuur te worden, omdat je op deze 

manier meer verantwoordelijkheden draagt en dus meer komt te leren over leiding geven.  

 

Welke aspecten van de vereniging zou je willen behouden binnen TBR en welke aspecten zou 

je willen verbeteren? 

Het mediabeleid van vorig jaar was zeer goed, dus dat zetten wij sowieso voort. Verder is de 

samenwerking tussen het bestuur en de fractie ook erg dynamisch binnen onze vereniging. 

Wat ik graag zou willen verbeteren binnen TBR is de organisatie van taken, deze zou nog wel 

ietwat strakker kunnen, zodat mensen beter begrijpen wat hun taken inhouden. We waren 

sowieso van plan om voor elke commissie een draaiboek op te stellen als voorbeeld voor de 

opvolgende leden.  

 

Wat is jouw ideale idee van een date? 

Uiteten in een gezellig knus restaurant, dat niet al te culinair is. Gezellig kletsen onder het 

genot van lekker eten en een stevige wijn. En daarna nog chillen met een aantal drankjes in de 

cocktailbar.  

 

Wat zijn jouw ambities voor de toekomst? 

Hoe het er nu voor staat, wil ik graag blijven werken voor de universiteit. Ik wil constant 

blijven leren en kennis doorgeven. Onderzoek doen en doceren.  

 

Een privé eiland of een boot? 

Een privé eiland. Overdag lekker rustig een boekje lezen in de zon met een cocktailtje erbij. ‘s 

Avonds chillen feesten geven met veel muziek en veel mensen.   
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Ben je een hondenmens of een kattenmens? 

Een hondenmens. Je kan veel meer met een hond en die heeft ook meer aandacht nodig. 

Lekker balletjes gooien in het park en met hem relaxen op de bank.  

 

Is er nog iets dat je graag aan de lezers kwijt wil over jezelf, wellicht een leuk feitje? 

Ik heb afgelopen zomer vrijwilligerswerk gedaan in een Zimbabwe. Dit was echt een hele 

vette ervaring. Het is heel leerzaam om een tijdje in zo’n situatie te leven. Ik raad het iedereen 

aan om zoiets te doen!  
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Brexit: de Brit in Nederland 

Blok twee staat voor de derdejaars 

rechtenstudent, waaronder ikzelf, in het 

teken van Europees Recht. Veel studenten 

vinden dit een moeilijk vak en kijken er 

erg tegen op. De stof is uitgebreid en 

ingewikkeld. De complexiteit van alle 

instituties, de grote hoeveelheid 

jurisprudentie en de afstand tot de burger 

spelen daarin denk ik een aanzienlijke rol. 

De Europese Unie staat gevoelsmatig ver 

van ons af, de gehele organisatie is 

daardoor vrij abstract. Het vak Europees 

Recht brengt daar gelukkig verandering in 

voor de rechtenstudent. Zo ook had de 

gemiddelde Brit vermoedelijk weinig 

inzicht in de Europese Unie. Toch heeft de 

Britse regering een paar jaar geleden aan 

haar volk gevraagd: ‘Moet het Verenigd 

Koninkrijk lid blijven van de Europese 

Unie of de Europese Unie verlaten?’.1 Een 

vraag die door veel Britten, hoewel onjuist, 

misschien wel gelezen is als: “Dat vage 

instituut dat veel geld kost en onze 

autonomie afpakt, zullen we daar mee 

kappen?”  

 

                                                             
1 
http://www.standaard.be/cnt/dmf20160620_023476
73. 

 

 

De uitslag 

Dat deze vraag wellicht zo werd gelezen 

valt mede te verklaren uit de enorme 

campagne die is gevoerd door het 

zogenaamde “Leave camp”. Zoals we 

inmiddels weten heeft de campagne heeft 

haar doel bereikt. Wanneer je kijkt hoeveel 

geld er in de campagne is gestopt, mag je 

dat ook wel verwachten.2 Opvallend vind 

ik wel dat de uitslag lang niet overal in het 

land hetzelfde was. Zo was bijvoorbeeld de 

meerderheid in Londen voor het 

handhaven van het EU-lidmaatschap.3 In 

mijn hoofd spelen vervolgens de gedachten 

dat de mensen in deze stad, dat toch wel 

gezien kan worden als het politieke 

centrum van het land, meer verstand 

hebben van dergelijke politieke 

beslissingen dan de gemiddelde Brit. 

Uiteraard is dat een geheel ander 

onderwerp: de voor- en nadelen van het 

concept democratie en in het bijzonder 

                                                             
2 
https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/
sep/14/judges-brexit-vote-eu-referendum-vote-
leave. 
3 https://nos.nl/artikel/2113163-alle-stemmen-zijn-
geteld-52-procent-stemt-voor-brexit.html. 
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referenda. In dit artikel wil ik echter 

aandacht besteden aan de juridische 

gevolgen van de Brexit voor de Britten in 

Nederland, een onderwerp waarover nog 

lang niet alles duidelijk is.  

De gevolgen: ‘Even aan Europa vragen’ 

Een interessante uitspraak is die van het 

Hof Amsterdam op 19 juni 2018.4 Iets 

meer dan een jaar nadat artikel 50 Verdrag 

betreffende de Europese Unie (hierna: 

VEU), het artikel dat de uittreding van de 

Europese Unie in werking zet, geeft het 

Hof Amsterdam naar mijn mening een wat 

terughoudend oordeel over het stellen van 

prejudiciële vragen over het EU-

lidmaatschap van Britse burgers in 

Nederland. Het Hof Amsterdam weigert 

prejudiciële vragen te stellen omdat de 

vorderingen die worden ingesteld te vaag 

en onbepaald zijn. Dat betekent echter niet 

dat de vragen over de rechten die kleven 

aan het EU-lidmaatschap van Britse 

burgers irrelevant zijn. In deze zaak vond 

ik deze vragen dan ook wel relevant, het 

Hof deelt deze mening niet.  

Art. 20 Verdrag betreffende de werking 

van de Europese Unie (hierna: VWEU) 

stelt dat rechten uit dit artikel slechts 

toekomen aan burgers van een lidstaat. 

Britten zijn dat vanaf 29 maart 2019 niet 

                                                             
4 
https://www.navigator.nl/document/id4cb5454717a
04f1f942a4069d147a89e?ctx=WKNL_CSL_93. 

meer, wanneer alles volgens plan loopt. Op 

de vraag of de rechten daarmee vervallen 

geeft het Hof Amsterdam uiteraard geen 

antwoord, dit is een Europese 

aangelegenheid. Het Hof Amsterdam zag 

in de zaak van 19 juni geen noodzaak om 

vragen te stellen aan het Europese Hof van 

Justitie, iets wat wel vereist is op grond 

van art. 267 VWEU. Jammer, want een 

antwoord op dergelijke vragen was wel 

handig geweest.  

Zo moeilijk lijkt het niet 

Ondanks dat het Hof Amsterdam geen 

prejudiciële vragen heeft gesteld, en het 

Hof van Justitie daardoor ook geen 

antwoorden heeft gegeven, is er al aardig 

wat informatie verstrekt. De Europese 

Commissie heeft een mooi bestandje 

online gezet waarin voorlopige afspraken 

met het Verenigd Koninkrijk staan 

uitgelegd. De gevolgen per situatie staan 

omschreven. De voorlopige conclusie is: er 

veranderd bijna niks voor de Britten in 

Nederland. De regeling van Europa blijft 

het uitgangspunt wanneer het gaat om 

verblijfsvergunningen. Een van die 

voorwaarden ziet op “het reeds hebben 

verworven van een duurzaam verblijf”. Dit 

komt er praktisch op neer dat je op 29 

maart 2019 niet je koffers gepakt hoeft te 

hebben, wanneer je reeds 5 jaar in 

Nederland woont als Brit. Zoals het kopje 

van deze alinea al omschrijft: zo moeilijk 
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lijkt het niet. Hierbij heb ik bewust voor 

het woord “lijkt” gekozen, want hoe het 

precies gaat uitpakken, dat is nog maar de 

vraag.  

Het informatiedocument van de Europese 

Commissie laat nog vragen onbeantwoord 

door bijvoorbeeld te verwijzen naar 

“afhankelijkheid van de handhaving van de 

autoriteiten”. Daarnaast verdient het 

opmerking dat dit voorlopige 

overeenkomsten zijn en dat er nog steeds 

veel dingen, ook op andere gebieden dan 

de rechten en plichten van de EU-burgers, 

moeten worden onderhandeld en 

vastgesteld. Het is daarbij ook nog maar 

zeer de vraag of de deadline van 29 maart 

2019 gehaald gaat worden.5 Maar ook dat 

is een vraag voor ander artikel.  

Namens de Redactiecommissie,  

Job Homan 

                                                             
5 https://www.hln.be/nieuws/buitenland/nog-altijd-
geen-akkoord-may-moet-noodvergadering-
regering-over-brexit-
uitstellen~af4f076d/?referer=https%3A%2F%2Fw
ww.google.com.eg%2F. 



Interview met mr. dr. Berend Roorda 

Ten Behoeve van Rechtenstudenten is nauw verbonden met de gang van zaken binnen onze 

faculteit. Communicatie is voor ons een belangrijk middel om op de hoogte te blijven van 

alles wat er binnen onze faculteit speelt. We nemen graag een kijkje in het drukke leven van 

een van onze favoriete rechtendocenten. Maak kennis met Berend Roorda, ARW-docent en 

lid van de personeelsgeleding van de faculteitsraad.  

 

 
 

Wat voor werk doet u precies? En wat is uw rol binnen de faculteit? 

Ik ben universitair docent bij de vakgroep ARW, een fulltime aanstelling, waarbij ik me voor 

65% bezighoud met onderwijs en voor 35% met onderzoek. Ik coördineer en doceer met 

name eerstejaars vakken, maar daarnaast ook verschillende vakken op het gebied van 

onderzoeks-, schrijf-en communicatievaardigheden.  
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Qua onderzoek houd ik me vooral bezig met het spanningsveld tussen grondrechten en de 

handhaving van de openbare orde. Ik ben gepromoveerd op een onderzoek naar het recht om 

te demonstreren. Denk bijvoorbeeld aan de controversiële anti-islamdemonstraties van Pegida 

en de blokkadeactie op de snelweg vorig jaar op de A7 in Friesland, waardoor mensen die 

wilden demonstreren tegen de Zwarte Piet geen gebruik konden maken van hun grondrecht.   

Samen met promovendus Joep Koornstra, professor Michel Vols en professor Jan Brouwer 

heb ik net een onderzoek over de bestrijding van motorbendes afgerond. Verschillende 

motorbendes, zoals Bandidos en Satudarah, zijn recentelijk verboden door de rechter. Het is 

echter niet duidelijk wat de gevolgen en reikwijdte zijn van deze verboden. In het Nederlands 

recht is dit tot op heden nauwelijks geregeld. Aan de hand van een rechtsvergelijkend 

onderzoek naar onder meer Duitsland hebben we inspiratie opgedaan voor aanbevelingen aan 

de wetgever om deze kwestie beter te regelen.  

Verder ben ik ook nog werkzaam in de faculteitsraad van de faculteit. Als lid van de 

faculteitsraad mag ik het bestuur en het beleid van de faculteit controleren en meedenken over 

eventuele oplossingen van mogelijke problemen. Het fijne aan de faculteitsraad is niet alleen 

dat ik als docent op de hoogte ben van wat er gaande is, maar ook dat ik problemen op de 

faculteit- die ik zelf ervaar of die ik verneem van studenten of collega’s- kan aankaarten.  

 

Heeft u nog andere bezigheden/projecten of hobby's naast uw werk? 

Ik heb met veel plezier jarenlang gejudood. Ik ben een aantal keren Nederlands kampioen 

geworden en heb ook op internationaal niveau mogen judoën. Ik wilde het graag doorzetten 

naast mijn werk, echter heb ik vanwege gezondheidsproblemen in 2012 een punt gezet achter 

mijn internationale ambities. Vorig jaar heb ik in de laatste tien seconden van de halve finale 

van het Nederlands kampioenschap mijn kniebanden gescheurd. En dat terwijl ik op 

voorsprong stond en dus met een been in de finale stond. Helaas met het verkeerde been 

kennelijk. Ik hoorde gelijk dat er iets geknapt was. Een maand later ben ik geopereerd en 

vervolgens brak een langdurig revalidatietraject aan. Ik heb nog niet zo lang geleden het 

advies van mijn fysiotherapeut gekregen om niet meer te gaan judoën. Ik moest een hele poos 

revalideren. Tegenwoordig sport ik dagelijks een uur voor werk. In de toekomst zal ik 

waarschijnlijk geen judo meer beoefenen.  

 

Hoe heeft u de studententijd in combinatie met topsport ervaren?  

Ik heb voor een aantal jaren intensief aan judo gedaan, maar heb mezelf nooit als een 

topsporter gezien, omdat ik niet alles voor judo opzij wilde zetten. Ik vond het juist heel leuk 
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dat de studie en judo elkaar goed aanvulden en versterkten. Door te judoën- en meer in het 

algemeen: door te sporten- zit je wat beter in je vel en ben je fitter. Dat komt je studie ook ten 

goede.  

 

Wat voor soort student was u en wat mist u aan de studententijd? 

Ik was een zeer energieke student. Ik vond het leuk om dingen te doen, veel aan het werk te 

zijn en ook vaak te sporten. In het tweede en derde collegejaar was ik minder serieus met de 

studie bezig; het eerste collegejaar en de master was ik wel intensief bezig. Verder zat ik bij 

de studentenvereniging ‘Navigators’ (NSG) waar ik veel goede vrienden heb ontmoet.   

Wat ik vooral mis aan mijn studententijd, is dat je veel tijd had voor dingen. Je had meer tijd 

om af te spreken met vrienden. Nu maak ik vooral hele dagen op de universiteit, terwijl ik het 

in mijn studententijd veel drukker had voor mijn gevoel. 

 

Wat was uw favoriete vak aan de Rechtenopleiding en waarom?  

Parlementaire Geschiedenis en Politieke Staatsrecht was mijn favoriete vak. Dit kwam met 

name door de professoren die hierin les gaven. Beiden waren- als ik me niet vergis- leden van 

de Eerste Kamer. Prachtig vond ik het dat zij- als ervaren rotten in het vak met zo hun eigen 

ideeën over een en ander- de geschiedenis en ontwikkeling van het staatsrecht in Nederland 

uiteenzetten.  

Ik vond daarnaast ook het schrijven van mijn scriptie erg leuk en interessant. Onder 

begeleiding van Jan brouwer heb ik mijn scriptie geschreven over de openbare 

ordehandhaving in Duitsland. Ik had en heb nog steeds een hele goede klik met deze professor 

en via hem ben ik uiteindelijk hier op de universiteit aan het werk gekomen. 

 

Wat zijn uw ambities voor de toekomst?  

Op dit moment ben ik er nog niet over uit wat mijn volgende ambitie zal zijn in de toekomst. 

Mijn studie was een afgebakend project en bij judo was dit hetzelfde principe namelijk ”hoe 

ver kan ik komen?”. Mijn proefschrift was ook een mooi afgebakend project. Bij alles was 

een duidelijk doel, begin en einde. Daarna kreeg ik een vaste aanstelling op de universiteit, 

waar ik zeer dankbaar voor ben, maar wat mijn volgende stap zal zijn, kriebelt nog bij mij. - 

Ik heb veel broers en zussen en vrijwel iedereen heeft onlangs een andere stap gemaakt. Ik 

ben zeer benieuwd wat mijn volgende stap zal zijn. Voor mijn gevoel functioneer ik wel beter 

als ik ergens naartoe werk.  
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Zou u iets aan de huidige rechtenopleiding willen veranderen? 

Voor mijn gevoel zijn er vrij weinig contacturen. Dit zou ik wel graag willen veranderen aan 

de huidige rechtenopleiding. Ik denk dat meer contacturen zouden helpen. Je krijgt dan als 

student meer mee denk ik. Een bevlogen persoon is veel interessanter dan een ‘tekstboek-

persoon’.  

Ook zou er meer aandacht mogen worden besteed aan de schrijf- en onderzoekvaardigheden.  

Het eerste collegejaar en de master vond ik indertijd heel interessant en leuk, echter het 

tweede en derde collegejaar waren wat mij betreft veel van hetzelfde, veel herhaling. Ik begon 

op een gegeven moment te twijfelen. Een studieadviseur heeft mij toen het gouden advies 

gegeven om een sabbatical te nemen. Dat heb ik gedaan: samen met mijn broer heb ik een 

half jaar gewerkt en vervolgens samen met hem een half jaar de wereld rondgereisd. Wat was 

dat een mooi jaar! Ik ben blij dat ik dit tussen mijn bachelor en master heb gedaan. Nu kon ik 

na de master meteen beginnen met een baan.  

 

Raadt u aan dat studenten naast punten halen dingen doen tijdens de studententijd, en zo ja 

wat? 

Absoluut. Naast de rechtenstudie kan dit in het algemeen heel goed. Het is een mooie tijd om 

jezelf te ontwikkelen en om leuke dingen te doen. Natuurlijk zijn er zorgen voor geld van de 

lening, maar je hoeft jezelf hier niet al te veel druk om te maken, omdat je met de 

rechtenopleiding in de regel goede baankansen hebt met een prima salaris. Je moet er vooral 

een hele leuke tijd van maken. Werkgevers vinden het vaak ook leuk om te zien dat je jezelf 

hebt weten te onderscheiden, op wat voor vlak dan ook, dat je meer hebt gedaan dan alleen de 

rechtenstudie. 

 

Bent u een katten of hondenmens? 

Ik ben eigenlijk een hondenmens, maar woon inmiddels een jaar samen mijn vriendin en haar 

twee katten. Het zou niet eerlijk tegenover hen zijn, als ik nu voor honden zou kiezen. Ik ben 

niet opgegroeid met huisdieren maar vind ze verrassend genoeg erg leuk.  

 

Een weekje skiën in de Alpen of een weekje zonnen in Curaçao? 

Mijn broer woont in Caribisch Nederland en ik heb ook wel een keer aan wintersport gedaan. 

Vanwege mijn knie zal het waarschijnlijk niet wijs zijn om te gaan skiën. Als ik die erbuiten 

zou mogen houden, dan zou skiën wel mijn voorkeur hebben. Lekker buiten zijn en sporten 

met uitzicht, dat maakt het skiën heel mooi. 
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Is er nog iets wat u graag over u zelf of in het algemeen kwijt zou willen aan onze lezers?     

Ik zeg altijd tegen de student-assistenten van onze vakgroep, dat het een verplicht onderdeel 

van hun assistentschap op onze vakgroep is, dat ze minstens een keer per week ’s ochtends 

om 6:30 mee moeten bootcampen in het Noorderplantsoen een uurtje voor werk. Daardoor 

ontdekken zij ook dat er veel uren zitten in een ochtend. Wanneer je een dag zo begint, door 

iets te doen wat je leuk vindt, heeft dat een positief effect. In dat geval sta je namelijk op om 

iets te doen wat je leuk vindt, in plaats van dat je opstaat omdat je moet opstaan voor de 

verplichtingen van de dag. Daardoor beginnen die student-assistenten echt op te leven; ze 

zitten beter in hun vel. Dit raad ik dus iedere student aan om minstens eenmaal per week, 

maar bij voorkeur elke dag te doen!  
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Cryptogram  

  1  1    3            

                  

        3 4        

                 

                 

    2             

                 

  2     4          

                 

                 

  5               

                 

                 

       6/

5 

          

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

Horizontaal: 

1: Paleis voor lekkerbekken (11) 

2: Vervolgingsgrond (6) 

3: Instrument van een arbiter (5) 

4: Lel van een rechter (6) 

5: Zo richt je bij de rechtbank (2+6+6) 

6: Nat pak voor een rechtsgeleerde (7) 
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Verticaal: 

1: Ten zuiden van deze stad worden veel getuigen gehoord (3) 

2: Het is strafbaar om zo omhoog te bewegen (9) 

3: Advies voor de Koning (4+4) 

4: Door een schrijftekst tot slaaf gemaakt (12) 

5: Die is echt helemaal dood (8) 

 

 

Foto’s ALD 
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Antwoord cryptogram 

G E  R E C H T S H O F       

 D    O            

 E    G   F L U I T     

     E    E        

     R    T        

    P A R K E T        

     A    E        

  O   D  O O R D E E L    

  P       K        

  L       N        

  I N E E R S T E A A N L  E G  

  C       C        

  H       H        

  T     W E T S U I T    

  E     A          

  N     A          

       R          

       L          

       I          

       J          

       K          

 

 


