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Irem, vertel eens iets over jezelf! 
Ik ben Irem Çakir, ik ben 23 jaar en ik doe op dit 
moment de masters Straf- en strafprocesrecht, en 
Ondernemingsrecht, en hoop beide in 2022 af te 
kunnen maken. Ik vind het leuk om te lezen, films te 
kijken, maar heb ook veel interesse in kunst. Vooral 
moderne kunstmusea vind ik heel interessant. 
Daarnaast dans ik graag als hobby. Ik kom uit 
Alkmaar maar heb mijn hele studietijd in Leiden 
gestudeerd en gewoond, en dit is nu mijn 6e jaar 
alweer. Ik heb tijdens mijn bachelor een bestuursjaar 
gedaan bij ELSA Leiden en daarnaast ook een halfjaar 
in Shanghai gestudeerd. Ook ben ik lid bij DAC. Sinds 
deze zomer woon ik voor de verandering in Den 
Haag, samen met een vriendin.  
Ik ben tijdens mijn studie heel actief geweest bij de 
universiteit zelf. Zo heb ik 2 jaar LLP gegeven en ben 
ik student-assistent social media bij de faculteit. Dat 
vind ik heel leuk om te doen, want je ontdekt erdoor 
echt veel kanten van de faculteit. Bovendien wordt 
zo een creatieve outlet samengevoegd met rechten. 
Binnen deze rol heb ik bedacht dat een podcast leuk 

zou kunnen zijn voor de faculteit, en daar is het nu 
ook echt van gekomen! Ik ben daarom nu ook de host 
van de Leiden Law Cast. Zo kom je in contact met 
allerlei personen met je wie je normaal gesproken 
niet gelijk zo’n diepzinnig gesprek zou hebben, en dat 
is erg leuk. 
 
Waarom strafrecht? 

Toen ik begon met studeren, had ik bedacht dat het 
voor mij níét strafrecht zou worden, dat wist ik 
eigenlijk al zeker. Strafrecht vond ik wel heel 
interessant. Grote zaken in de media en ook 
strafrechtelijk georiënteerde films vond ik erg 
boeiend. Maar die vond ik dan vaak interessant als 
luisteraar of kijker, wat met veel emotie gepaard 
gaat. Ik dacht dat ik nooit de persoon kon zijn die 
binnen het strafrecht zou kunnen werken. Dan moet 
je veel meer rationeel denken, en eigenlijk dat 
emotionele gedeelte uitzetten. Tijdens de studie heb 
ik ontdekt dat ik het eigenlijk heel leuk vind en er ook 
helemaal niet zoveel moeite mee heb om die emotie 
uit te zetten. In tegendeel, dat voelde juist heel 
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logisch om te doen. Toen ben ik dus van gedachten 
veranderd, maar heb ik alsnog lang getwijfeld. 
Gedurende mijn tijd in Shanghai kwam ik erachter 
dat ik rechtspersonen heel interessant vind, en 
zeker hoe we binnen het recht de rechtspersoon er 
zomaar in fietsen. Ze worden gelijkgesteld aan 
natuurlijke personen, maar soms ook weer niet. Ik 
dacht dat ik de combinatie met het strafrecht niet 
zou kunnen maken, maar toen ontdekte ik het 
bijzondere strafrecht. En zo kon de combinatie toch! 

  

Wat vind je tot nu toe van de master? 

Ik heb een groot deel van de master al gedaan, ik 
hoef alleen nog maar mijn scriptie en een vak, dus 
ik kan hier wel een goed antwoord op geven.  

Ik vind het een hele interessante master. Toen ik 
begon met de master, was ik bang dat het veel zou 
focussen op het commune strafrecht, en dat ik er 
weinig uit zou kunnen halen, maar dat valt wel 
mee. Het is zowel verbredend als verdiepend, en 
eigenlijk niet per se gericht op een specifiek 
onderdeel. Ik vind het erg leuk, maar het bijzonder 
strafrecht sprong er wel erg uit voor mij, wat 
grappig is omdat de meeste mensen dat juist niet 
hebben. Toch blijft de rechtspersoon wat 
onderbelicht, zeker omdat de master geen 
keuzeruimte heeft, maar daarom is het ook leuk 
dat ik nu de master Ondernemingsrecht ernaast 
doe. 

Ik heb de master natuurlijk wel tijdens een 
coronajaar gedaan, en dat kleurt mijn ervaring wel. 
Ik merkte dat de afdeling moeite had haar draai in 
te vinden met het online onderwijs, en dat ging wel 
ten koste van het plezier in en de kwaliteit van de 
master. Het geeft namelijk nogal een extra dosis 
stress en dat is jammer. Daar heb ik mij dan ook 
geprobeerd voor in te zetten als lid van de 
opleidingscommissie voor de master. 

 

 

 

 

 

Wat heeft je het meest verrast aan het fysieke 
onderwijs? 
Ik vind het heel fijn om weer fysiek onderwijs te 
hebben. Ik vond online onderwijs niet zo prettig, 
alhoewel het voordeel wel was dat ik veel stages heb 
kunnen lopen. Ik miste vooral de dynamiek in de 
groep, en merk nu echt dat in de fysieke 
werkgroepen er hele interessante discussies 
gehouden kunnen worden, wat online gewoon niet 
zo werkte. Je zit nu samen met mensen die allemaal 
vrij serieus zijn, goed voorbereid zijn en ook een 
voorbereide mening hebben, en dat pakt bij fysiek 
onderwijs gewoon veel beter uit. Dat verschil valt 
echt op. 

 

Waarom ben je lid geworden bij SOS? 
Toen ik eenmaal ontdekte dat strafrecht toch wel 
iets voor mij is, bedacht ik dat het misschien wel een 
goed idee was om even te kijken naar SOS. Ik was 
toen al actief bij ELSA Leiden, en deed zelfs een 
bestuursjaar, en merkte dat een studievereniging 
echt een leuke toevoeging is. Zo leer je toch weer 
andere studenten kennen die ook dezelfde 
interesses hebben.  
 
Ik moet wel bekennen dat ik eigenlijk ook lid werd 
omdat SOS altijd naar de schietvereniging gaat. Ik 
heb alleen de pech gehad dat vanaf het moment dat 
ik lid ben geworden, er corona was en dat uitje dus 
telkens geen doorgang heeft kunnen vinden. 
 

Waar zie je jezelf over 5 jaar? 

Naast dat ik hoop afgestudeerd te zijn, zal ik dan 
hopelijk actief zijn binnen de advocatuur, alhoewel 
het Openbaar Ministerie mij ook niet oninteressant 
lijkt. In het bijzonder zou ik graag willen werken aan 
fraudezaken bij rechtspersonen, dus binnen het 
bijzondere strafrecht. Ik sluit andere gebieden ook 
niet uit. Zo vind ik het ondernemingsrecht en het 
commune strafrecht niet oninteressant, maar mijn 
voorkeur gaat toch echt uit naar het bijzondere 
strafrecht. 
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Wat was je gaan studeren als je geen rechten was 
gaan studeren? 

Ik wilde al vanaf jongs af aan rechten studeren, 
maar ik vond geschiedenis en politiek ook heel 
interessant. Ik denk dat ik dan uiteindelijk 
geschiedenis zou hebben gekozen, omdat ik 
politicologie iets te specifiek gericht vind en je met 
geschiedenis veel kanten op kan. Maar het mooie 
aan de rechtenstudie is dat je dat daar eigenlijk 
ook in hebt zitten! 

 

Wat wilde je worden toen je klein was? 

Het idee om rechten te studeren ontstond omdat 
een familiekennis rechten had gestudeerd. Hij was 
net aangenomen bij het OM, volgens mij om 
officier van justitie te worden, en hij kon zo leuk 
vertellen over rechten! Dan stond zijn hele kamer 
vol met juridische boeken, pakte hij de 
wettenbundels erbij en dan ging hij mij in jip-en-
janneke-taal uitleggen hoe de wet in elkaar stak. 
Dat leerde me echt dat dit iets was wat ik later 
wilde doen. Het is toen ook echt begonnen met 
het strafrecht dus het is leuk om te zien dat ik daar 
dan nu ook weer uiteindelijk terecht ben 
gekomen. Vroeger dacht ik aan iets bij het OM, of 
rechter of advocaat. Dat de advocatuur mij in het 
bijzonder aansprak kwam pas echt tijdens de 
studie, zeker toen ik tijdens mijn master vorig jaar 
stage heb gelopen bij verschillende 
advocatenkantoren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heb je 1 ultieme studeertip? 

Als rechtenstudenten gebruiken we allemaal veel 
tabjes. Mijn tip is: haal die tabjes er echt per vak 
uit, anders verlies je het overzicht. Gebruik de 
tabjes niet voor iedere wet, maar probeer er echt 
structuur in te brengen en zo ook de structuur van 
de wet te leren.   

 

Wat is jouw motto? 

“If you stumble, make it part of the dance.” 

Veel rechtenstudenten hebben hele ambitieuze 
plannen en willen veel. Het gaat alleen niet altijd 
zoals we willen, soms loopt het anders. Dat is niet 
erg, het is veel beter om het gewoon te accepteren 
en het juist in je voordeel te gebruiken. Zo maak je 
het een stuk aangenamer voor jezelf. 

 

Wat wil je je (aankomende) medestudenten 
meegeven? 

Ik zou graag het volgende willen meegeven: Doe 
vooral wat je leuk vindt tijdens je studietijd, en 
oriënteer je ook op andere dingen buiten de studie. 
Daarnaast zou ik studenten ook erg aanraden om 
ook eens te kijken naar de universiteit als zij op zoek 
zijn naar een bijbaan. Ik was en ben, zoals gezegd, 
heel actief binnen de universiteit en kan dat enorm 
aanbevelen. •


