
Februari 

Geboren in Katwijk, 25 jaar, 
studeert Strafrecht. 

Wat is jouw motto? Wat zou niemand van jou 
verwachten? 

Wat is jouw ‘guilty 
pleasure’? 

“Geniet van het leven!  Dit 

komt  tot uiting in reizen, 

uitjes, borrels, en natuurlijk 

uiteten gaan in je kersttrui! 

Ik ben ook afgelopen 

zondag naar vrienden van 

Amstel geweest, ben altijd 

overal bij.” 

“Hmm, dat vind ik een 

moeilijke vraag. Ik ben 

namelijk echt een open 

boek, mensen weten alles 

van mij. Misschien dat ik een 

halve Indo ben? Dat zie je 

namelijk niet meteen!” 
 

“Dat is dan wel echt reizen 

en wijn drinken. Het liefste 

wat ik doe is wijntjes 

drinken en op vakantie, ik 

probeer er dan ook  vaak 

tussen uit te gaan. Ben 

uiteraard ook altijd te 

vinden op de SOS borrel!” 

Patty  
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Hoi Patty! Vertel eens kort 

iets over jezelf. Wie ben jij? 

 

“Ik ben Patty van der Bent 

en ik ben 25 jaar. Ik ben 

geboren en getogen in 

Katwijk.  

 

Ik studeer hier in Leiden 

Straf- en strafprocesrecht, 

en volg daarnaast ook nog 

Immigratierecht aan de Vrije 

Universiteit in Amsterdam. 

 

De hele naam is 

International Migration and 

Refugee law, een hele mond 

vol!  

 

Naast mijn studie werk ik in 

een laboratorium en werk ik 

als juridisch begeleider met 

vluchtelingen bij het 

Asielzoekerscentrum in 

Rijswijk. Ook werk ik als 

taalcoach! 

 

Op het moment werk ik 

fulltime want ik had gelukkig 

geen herkansingen, maar ik 

mag binnenkort weer aan de 

bak!  

 

Sinds ik in Leiden studeer 

ben ik actief bij SOS Leiden. 

Ik houd van gezelligheid en 

leuke dingen doen. 

   

Zo ben ik mee geweest naar  

de schietvereniging, en ben 

ik aanwezig op de borrels! 

 

Op de kerstborrel mocht ik  

de prijs voor de mooiste 

kersttrui in ontvangst 

nemen!”  

 

 

“Die studententijd is zó voorbij. 

Geniet ervan!” 

Wat zou je gaan studeren als je niet voor Rechten was gegaan? - “Dan was ik voor Bedrijfskunde 

gegaan. Ik was toentertijd namelijk al ingeschreven, maar zakte helaas voor mijn eindexamen. 

Door dat jaartje extra zag ik wel in dat Bedrijfskunde niks voor mij was, en ben ik geswitcht naar 

Rechten.” 

 

Wat wilde je “later” worden toen je klein was? – “Toen ik klein was wilde ik advocaat worden, ik 

keek namelijk veel programma’s zoals Law & Order. Nu ik verder ben in mijn rechtenstudie weet ik 

dat niet meer zo zeker, en ben ik ook een tweede master gaan doen. Ik wil namelijk nog even goed 

rondkijken!”  
  
 

 

 



 

Waarom ben lid je geworden SOS Leiden? – “SOS Leiden leek me erg leuk als aanvulling op de 

master strafrecht. Zo leerde ik snel veel mensen kennen met dezelfde interesse! Zoals ik al eerder 

zei, hou ik van borrelen en gezellige uitjes en dat kan ik ook allemaal vinden bij SOS Leiden!” 

 

 

Waar zie jij jezelf over 10 jaar? – “Ik vind het erg lastig om dat nu al te bedenken. Ik hoop op een 

huisje,  boompje, beestje, en een carrière natuurlijk! Maar voor nu, eerst afstuderen! 
 

 

Waar ben je het meest trots op? 

Ik ben erg trots op mijn vrienden en familie, we hebben een hele hechte band. Ik heb een vaste 

vriendinnengroep die door de jaren heen alleen maar groter is geworden en met wie ik nog steeds, 

ondanks de drukke studietijd, veel contact heb. Ook ga ik nog steeds met mijn familie ieder jaar op 

vakantie.  

 

 

Wil je nog iets meegeven aan je medestudenten? 

Geniet van alles wat je doet. Voor je het weet moet je nog jaren werken, die studententijd is zo 

voorbij! Doe leuke dingen, en ga nog  veel op vakantie want nu zit je nog niet vast aan vaste 

vakantiedagen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Patty van der Bent 

“Haal eruit wat erin zit, doe leuke 
dingen en bovenal: geniet!” 


