
Juni 

Geboren in Katwijk, 23 jaar, 
studeert Strafrecht. 

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

Wat is jouw ‘guilty 
pleasure’? 

“Werk hard, maar geniet er 
ook van! Ik vond de eerste 
maanden van de master 
pittig, ik heb hard moeten 
studeren maar leuke 
dingen buiten je studie vind 
ik minstens net zo 
belangrijk.” 

“Dat ik stiekem dol op kunst 
programma’s ben! Ook volg 
ik alle programma’s waarin 
Maarten van Rossum een 
rol speelt. Ik neem het ook 
op, voor als ik het een 
keertje mis, dan kan ik het 
terugkijken!” 
 

“Hmm, daar moet ik even 
over nadenken! Ik denk 
muziek, bijv. The Doors of 
mijn lievelingsband The 
Growlers. Ik fiets altijd 
naar het KOG met mijn 
standaard playlist, en als 
mijn muziek uitvalt rijd ik 
zo weer terug naar huis!”. 
En ik heb een zwak voor 
Westmalle Tripel bier… 
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Hoi Hilde! Vertel eens 
kort iets over jezelf. Wie 
ben jij? 
 
“Hoi! Ik ben Hilde 
Barnhoorn, 23 jaar en ik 
kom uit Katwijk. Ik heb twee 
maanden in Leiden 
gewoond en kom in 
september graag weer 
terug. Ik kwam hier al 
voordat ik ging studeren en 
vind het echt een 
geweldige stad. 
 

Op dit moment studeer ik 
strafrecht. Voorafgaand 
deze master heb ik vier 
maanden stage gelopen bij 
een advocatenkantoor in 
Den Haag.  

Ik heb hier onwijs veel 
geleerd en ik heb het ook 
erg naar mijn zin gehad, 
maar advocatuur zit er voor 
mij niet in!  
 

Wel ben ik erachter 
gekomen dat ik strafrecht 
echt het allerleukste vind 
en ben ik daarna aan de 
master begonnen. Hier heb 
ik zeker geen spijt van 
gehad en kan iedereen aan 
raden te doen wat je leuk 
vindt. 
 

Na deze master zou ik 
graag de master 
Arbeidsrecht willen doen.  

Op mijn stage kwam ik hier 
ook veel mee in aanraking en 
vond ik ook erg leuk. Ook wil 
ik graag breed geschoold zijn, 
en mijn opties open houden. 
Dan zien we later wel weer 
hoe het uitpakt.  
 

Naast mijn studie heb ik een 
bijbaan in de horeca, ben ik 
veel te vinden met vrienden, 
en loop ik hopelijk binnenkort 
nog een tweede stage. 
Misschien wel bij het UWV of 
het bij het OM. Militair 
arbeidsrecht lijkt me ook wel 
wat!” 
 

 

 

 

“Werk hard,  
maar geniet ervan!” 

Wat zou je gaan studeren als je niet voor Rechten was gegaan? – “Kunstgeschiedenis! 
Geen origineel antwoord, gezien mijn vorige voorgangers, maar ik vind het dan ook erg 
interessant. Ik vond de vakken met kunst op school al fantastisch, maar zou het op dit moment 
liever als hobby willen.” 
 
Wat wilde je “later” worden toen je klein was? – “Ik verander per week met wat ik ‘later’ wil 
worden, wel wilde ik vroeger al de advocatuur in. Nu zie ik ook mogelijkheden bij de politie, de 
rechtbank of jurist bij defensie. Het staat nog niet vast, alles is nog mogelijk.” 
  
 

 

 



 

Waarom ben lid je geworden SOS Leiden? – “SOS Leiden wordt bij de masterdagen flink 
gepromoot, het leuke vind ik eraan dat er naast activiteiten zoals naar het OM ook regelmatig 
borrels worden georganiseerd. En je kan jezelf ook ontwikkelen, misschien wel in het bestuur of 
in de Studiereiscommissie!”  
 
 

Waar zie jij jezelf over 10 jaar? – “Ik hoop natuurlijk op een leuke baan, in het strafrecht of 
misschien wel in een combinatie met het arbeidsrecht! Ook sluit ik een baan bij de politie of het 
OM zeker niet uit.“ 
 
 

Waar ben je het meest trots op? 
“Ik ben erg trots op het feit dat ik nu de Strafrecht master met succes volg, ik vond het 
Strafrecht erg moeilijk en durfde me niet echt in te schrijven voor de master. Achteraf ben ik 
heel blij dat ik het wél heb gedaan, gewoon proberen en doorzetten!” 
 
 
Wil je nog iets meegeven aan je medestudenten? 
“Maak een leuke periode van je studentenleven! Maak naast studeren ook tijd vrij voor je 
vrienden en ontspanning, een speciaal biertje hoort daar zeker ook bij!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hilde Barnhoorn 

“Maak een leuke periode van je 
studententijd!” 


