Kelly, vertel eens iets over jezelf!
Ik ben Kelly van den Broek, 19 jaar oud en ik kom
uit Boekel (Brabant). Ik zit momenteel in het
tweede jaar van de bachelor Rechtsgeleerdheid. Ik
woon in een appartement in Leiden en ben lid bij
Augustinus.
Wat zou je studeren als je geen Rechtsgeleerdheid
was gaan doen?
Het was eigenlijk helemaal niet mijn plan om
rechten te studeren. Ik wilde heel graag
criminologie studeren. Ik vind de opsporing en
criminaliteit ontzettend interessant. Helaas werd
ik uitgeloot. Toen ben ik – met enige tegenzin –
begonnen aan rechten, met het idee om zodra het
kan alsnog criminologie te studeren. Grappig
genoeg kwam ik er tijdens de eerste vakken al
achter dat rechten toch ook wel heel leuk is. Toen
ik voor de tweede keer was uitgeloot, vond ik dat
ook niet meer zo erg. Met een rechtenstudie kan
ik uiteindelijk veel meer doen. Er is nog geen vak
geweest dat ik niet leuk vind. Achteraf ben ik
ontzettend blij hoe alles is gelopen.

Wat is jouw droombaan?
Een paar jaar geleden wilde ik niets liever dan
rechercheur worden. Het lijkt mij fantastisch om
de politie te kunnen helpen bij het oplossen van
zaken. Daarnaast vind ik het ook interessant om
met verdachten om te gaan. Iedereen heeft een
andere reden om in het criminele circuit terecht
te komen, dat vind ik fascinerend. Nu ik
begonnen ben met de rechtenstudie ben ik in
contact gekomen met verschillende officieren van
justitie. Als officier van justitie ben je eigenlijk
overal; je bent vanaf het eerste moment
betrokken bij een zaak, je stuurt het
rechercheteam aan én je hebt een belangrijke rol
in de rechtszaal. Een officier van justitie heeft ook
veel meer verantwoordelijkheden. Ik zou daarom
ontzettend graag officier van justitie willen
worden.
Hoe bevalt je studie?
Ik had me ingesteld dat het taai zou worden.
Omdat rechten niet mijn eerste keuze was, had ik
mijzelf ook niet echt verdiept in de studie. Om
eerlijk te zijn, had ik het echt erger verwacht. Al
snel bleek de studie een leuke uitdaging te zijn.
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Ook is de stof helemaal niet zo taai als verwacht:
in de hoorcolleges worden veel voorbeelden
gebruikt. Ik hoef het nieuws maar aan te zetten en
ik herken veel dingen die we in de collegezaal
hebben besproken. Uiteindelijk ben je op die
manier toch heel praktisch bezig met de studie.
Ook vind ik het fijn dat de studie zo breed is. Er
komen zoveel rechtsgebieden aan bod. Dat
betekent enerzijds dat je altijd wel iets tegenkomt
wat je leuk vindt, maar dat minder leuke vakken
ook zo weer voorbij zijn. Ik ben echt verrast dat ik
eigenlijk alles leuk vind.

gezet en daar moest je jezelf dan de hele week
doorheen zien te worstelen. Ik probeer ook het
niet te zwaar te tillen en het allemaal haalbaar te
houden. Het is nu een rustige periode, dus het
heeft geen zin om extreem vroeg op te staan. Ik
probeer steeds rond 9 uur wakker te worden. Ook
probeer ik naast het studeren nog veel dingen te
blijven doen, zoals sporten en wandelen.
Daarnaast ga ik liever een paar uur productief in
de UB studeren, dan een beetje aanmodderen op
mijn kamer. Als ik naar de UB ga, dan weet ik
zeker dat er 4 uur écht hard gewerkt wordt.

Waarom ben je lid geworden bij SOS?
Mijn huisgenootje Lotte Doornebal heeft vorig
jaar bestuur gedaan. Zij vertelde mij over SOS en
heeft mij ook echt aangespoord om lid te worden,
omdat het echt iets voor mij zou zijn. Daar heeft
ze achteraf helemaal gelijk in gehad. Tijdens het
vak inleiding strafrecht, was het voor mij duidelijk
dat ik iets met het strafrecht moet gaan doen.
Door mijn SOS-lidmaatschap maak ik mijn studie
strafrechtelijker.

Waar zie je jezelf over 10 jaar?
Dan ben ik 29 jaar. Ik vind het niet erg om lang te
studeren. Ik wil een master strafrecht doen, maar
misschien komt er nog een tweede bij. Daarna zou
ik zo snel mogelijk willen beginnen aan de
officieren-opleiding. Die duurt wel lang. Ik hoop
dat ik over 10 jaar al redelijk aan het einde ben
van die opleiding en dat ik al enkelvoudige zaken
kan afdoen. Ik heb geen moment spijt gehad dat ik
naar Leiden ben verhuisd. Ik ben echt van Leiden
gaan houden. Maar ik zie mezelf over 10 jaar niet
meer in zo’n drukke stad wonen. Ik zou graag
willen terugkeren naar het vertrouwde Brabant. Ik
hoop over 10 jaar te kunnen zeggen dat ik voor
het OM in Den Bosch werk.

Wat verwacht niemand van jou?
Ik ben echt een meisje-meisje. Wanneer ik iemand
voor het eerst ontmoet, dan wordt vaak gedacht
dat ik een hockeymeisje ben. Terwijl ik een echt
een voetballer ben. Ik krijg ook heel vaak te horen
dat men niet verwacht dat ik rechten studeer.
Blijkbaar verwachten mensen niet meteen dat ik
zo serieus ben. Ik kan daar eigenlijk wel om
lachen.
Wat doe jij om goed de corona-tijd door te
komen?
Ik probeer heel erg ritme te houden. In het begin
waren er geen interactieve werkgroepen. Alles
werd aan het begin van de week op Brightspace

Wat zou jij je medestudenten willen meegeven?
Binnen je studie hoef je niet alles te doen op de
manier waarop het is voorgeschreven. Wees niet
bang om een vak minder te doen, als je er iets
naast wil doen. Dingen ernaast verbreden je
kennis én kansen. Het is zonde als je achteraf spijt
hebt, omdat je die kansen niet hebt gepakt. Er is
zoveel te halen binnen de faculteit. •
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