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Uit Waddinxveen, 24 jaar, volgt de 
master Strafrecht	

Wie is jouw held en 
waarom?	

Wat zou niemand van jou 
verwachten?	

Wat is jouw ‘guilty 
pleasure’?	

“Mijn helden zijn mijn opa en 
oma. Zij zijn al meer dan 
vijftig jaar bij elkaar en still 
going strong. Zij zetten 
zichzelf altijd op de tweede 
plaats en staan voor 
iedereen klaar.” 

“Nou, dat ik elke zondag in 
de kerk zit. Ik denk dat 
weinig mensen denken dat 
ik christelijk ben en al van 
jongs af aan steady elke 
zondag naar de kerk ga.”	

“Gin-tonic is de laatste tijd 
wel echt mijn guilty pleasure 
samen met Ben&Jerry’s 
Cookie Dough.”	
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Hoi Leonie! Vertel eens 
kort iets over jezelf. Wie 
ben j i j? - “Ik ben Leonie, 
24 jaar en ik kom uit 
Waddinxveen. Ik ben de 
jongste in een gezin van vier 
en ben inmiddels trotse 
tante van twee nichtjes en 
één neefje.  

Ik heb hiervoor in de beste 
patatzaak van Nederland 
gewerkt. Momenteel heb ik 
geen baan meer, dus als 
iemand tips heeft dan zijn 
deze altijd welkom.  

Ik heb zes maanden stage 
gelopen bij de RSJ in Den 
Haag. De RSJ behartigt 
verschillende belangen van 
gedetineerden. Wanneer de 
gedetineerde vond dat hij 
onredelijk was behandeld, 
kon hij/zij in beroep gaan bij 
de RSJ. Ik was de secretaris 
voor de beroepscommissie 
en schreef de uitspraken.  
Dat was een hele 
verantwoordelijkheid, maar 
ik werd het hele traject goed 
begeleid. Het was echt een 
super stage.  

Naast mijn studie zit ik op 
voetbal en speel ik in het 
dameselftal van Be Fair in 
Waddinxveen. Ook probeer 
ik te kickboksen wanneer ik 
daar tijd voor heb, helaas 
schiet dat er vaak bij in.”  

Leuk dat je op voetbal 
zit. Doe je dit al lang? – 
“Ik doe dit nu vijf jaar. Ik zit 
in een team met mijn 
vriendinnen. Op het veld zijn 
we serieus en tijdens de 
derde helft is het erg 
gezellig.” 

“Het gaat sowieso een hele vette 
bestemming worden!”	

Waarom ben je l id van SOS, wat doe je binnen SOS en wat wi l  j i j  met SOS 
bereiken? - “Een studentenvereniging is niet mijn ding, maar ik wilde toch in contact komen met 
andere studenten. Bij SOS gaat het om strafrecht, wat natuurlijk super interessant is omdat ik de 
master strafrecht volg. Ik ben sinds dit jaar de praeses van de reiscommissie 2016-2017 en we 
gaan dit jaar een hele leuke intercontinentale studiereis met elkaar beleven. Dat hoop ik dit jaar met 
SOS te bereiken. Daarnaast hoop ik een netwerk op te bouwen.” 
	



	

Wat leuk! Wat kunnen we van de studiereis verwachten? - “We zijn al druk bezig met de 
voorbereidingen. Omdat het een intercontinentale studiereis gaat worden, is het allemaal wat meer 
werk en kan het contact met buitenlandse instanties soms wat lastiger zijn.  Het zullen grotendeels 
educatieve activiteiten zijn, afgewisseld met leuke sociale activiteiten. Vorig jaar heeft iedereen het 
tijdens de studiereis zo naar z’n zin gehad, dus het is echt een aanrader om mee te gaan! Ik kan 
niet wachten tot de onthulling. Het gaat sowieso een hele vette bestemming worden!” 
 
Wat maakt jou denk je l id van de maand? Wat vind je hiervan? - “Haha, ik denk omdat 
ik de preases ben van de studiereiscommissie en nu voor het tweede jaar actief lid ben bij SOS.” 
 
Welke studie doe j i j  momenteel? – “Ik doe de master straf- en strafprocesrecht hier in 
Leiden. Ik heb hiervoor de bachelor rechtsgeleerdheid gedaan, ook in Leiden. Dit is mijn tweede 
jaar van de master, dat komt door mijn stage bij de RSJ. Ik heb na mijn bachelor nog drie 
maanden stage gelopen bij een advocatenkantoor op Curaçao. Tijdens het eerste semester ga ik 
mijn scriptie schrijven en zal ik nog een paar vakken volgen. Van het tweede semester moet ik alle 
vakken nog doen. Jullie gaan mij dus nog veel zien tijdens de colleges, haha.” 
 
Waar zie j i j  jezelf over 5 jaar? - “Ik hoop dat ik dan de baan van mijn dromen heb gevonden 
en een leuk koophuis heb met een hele leuke man, met misschien al een klein kindje op komst. 
Het huisje-boompje-beestje verhaal.”   
 
Welk doel heb j i j  nu al bereikt, waar je intens trots op bent? - “Ik ben er trots op dat ik 
mijn bachelor heb gehaald en dat ik in de tussentijd twee stages heb gelopen. Ik heb de stages 
positief afgerond en heb voor beide een goede beoordeling gehad.” 
 
Wat is jouw motto en waarom? - “Work hard, play hard. Ik ben een harde werker, waardoor 
ik tijd over houd voor de leuke dingen in het leven.”  
 
 

“Work hard, play hard”	

Leonie Heikens 


