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Batoul, vertel eens iets over jezelf!  
Ik ben Batoul, ik ben 24 jaar. Ik woon in 
Zoetermeer. Sinds september volg ik de master 
Straf- en strafprocesrecht.  Ik studeer fulltime, 
omdat ik ook een tweede master wil gaan doen. Ik 
denk dat dit rechtsfilosofie gaat worden, maar dat 
staat nog niet vast.  
 
Waarom strafrecht? 
Ik wist altijd al dat ik rechten wilde studeren. 
Toevallig kwam ik laatst een basisschooldocent van 
vroeger tegen. Zij vroeg mij hoe het ging en wat ik 
deed. Toen zij hoorde dat ik rechten studeerde, zei 
zij meteen dat ze zich nog goed kan herinneren dat 
ik vroeger altijd riep dat ik rechten ging studeren 
en rechter zou worden. Ik vind het strafrecht heel 
bijzonder. Het straffen van een individu omdat 
hij/zij een fout heeft begaan is een hele bijzondere 
gedachte dat mij altijd heeft geïnteresseerd. De 
master strafrecht past heel erg bij mij. 
 
 

Wat vind je tot nu toe van de master?  
Het is natuurlijk heel anders door de huidige 
omstandigheden. Ik mis de discussies. Toch moet ik 
zeggen dat het heel goed geregeld is door de 
Universiteit. De master is wel heel anders dan de 
bachelor. De bachelor is heel erg gericht op het 
theoretische, terwijl je in de master veel meer 
verdiepend te werk moet gaan. Ze nemen je niet 
meer bij de hand, je wordt echt uitgedaagd om zelf 
na te denken en met een gefundeerd standpunt te 
komen. 
  
Waarom ben je lid geworden bij SOS?  
Sander van Driel heeft mij aan het begin van het 
studiejaar verteld wat SOS zoal organiseerde en dat 
sprak mij heel erg aan. Ik moet zeggen dat ik een 
heel ander beeld had van een studievereniging. Ik 
vind het leuk aan SOS dat er niet alleen maar 
borrels worden georganiseerd, maar er ook veel 
inhoudelijke activiteiten zijn die goed aansluiten op 
de master. Daarnaast vind ik het ook fijn om in deze 
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coronatijd alsnog in contact te komen met 
studiegenoten.  
 
Wat is jouw studeertip tijdens corona?  
Aan het begin was ik heel erg geneigd om elke dag 
een ‘normale’ studiedag te doen: dus van 9.00 – 
18.00 uur thuis studeren. Het is verstandig om je 
tijd goed te benutten, maar ik denk dat het ook 
geen kwaad kan om af en toe even afstand te 
nemen van de stof. Als je even tijd voor jezelf 
neemt, kom je daarna weer terug met frisse 
energie en nieuwe inzichten. Pauzes doen 
wonderen. 
 
Wat verwacht niemand van jou?  
Ik denk niet dat heel veel mensen zouden 
verwachten dat ik op het vmbo-t ben begonnen. Ik 
heb mijn vmbo-t afgemaakt, vervolgens heb ik 
twee jaar havo gedaan. Toen heb ik een jaar hbo 
rechten gedaan. Vervolgens heb ik mijn 
propedeuse gehaald. Om toegelaten te worden op 
de Universiteit Leiden moest ik het vak Nederlands 
doen op het vwo. Daarna mocht ik eindelijk 
studeren hier in Leiden. Het was een lange weg, 
maar ik ben ontzettend blij dat het zo is gelopen. Ik 
heb ook echt voordeel uit de basis die ik heb 
opgedaan bij hbo rechten. Ik geloof dat je alles kan 
doen wat je wil, zolang je bereid bent om er hard 
voor te werken.  
 
 
 
 

Waar zie jij jezelf over 5 jaar? 
Ik heb altijd gezegd dat ik rechten ging studeren 
zodat ik rechter kan worden. Dat wordt je 
natuurlijk niet meteen. Je hebt veel ervaring en 
kennis nodig. Ik hoop daarom een baan te krijgen 
binnen de rechtbank, de advocatuur of het 
Openbaar Ministerie. Mijn voorkeur gaat uit naar 
officier van justitie, dus ik hoop dat dit gaat lukken 
in vijf jaar. Als het er dan in zit zou ik graag op ten 
duur rechter willen worden. Ik vind het in het 
algemeen erg belangrijk dat ik mijn kennis inzet 
om mensen te helpen en iets bij te dragen aan de 
samenleving. Ik zou het ook erg leuk vinden om 
wetenschappelijk onderzoek te doen, omdat ik 
studeren, onderzoeken en mijn kennis over het 
recht vergroten erg leuk vind. 
 
Wat was je gaan studeren als je geen rechten zou 
doen?  
Ik denk of psychologie of filosofie. In mijn vrije tijd 
vind ik het ook heel leuk om te lezen over deze 
vakgebieden. Toch ben ik blij dat ik gewoon 
rechten kan studeren, het is echt mijn passie. 
 
Wat wil je je medestudenten meegeven?  
Blijf kritisch denken. Als student ben je geneigd om 
je aan te sluiten bij de mening van de docent of de 
auteur, omdat je denkt dat zou wel kloppen want 
zij weten het beter. Maar het is juist heel leuk om 
kritisch te zijn en te denken wat vind ik eigenlijk? 
Het is dan ook veel leuker om bezig te zijn met de 
stof.  • 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


