
Juni 

Geboren in Rotterdam, 25 jaar, 
studeert Strafrecht. 

Wat is jouw motto? Waar ben je het meest trots 
op? 

Waarom ben je lid 
geworden van SOS 

Leiden? 
“’Hard werken wordt 

beloond’. Ik kom van de 

MAVO en inmiddels heb ik 

bijna mijn master afgerond, 

dus ik heb wel echt ervaren 

dat je met 

doorzettingsvermogen veel 

kan bereiken.”  

“Op mijn 

doorzettingsvermogen. Ik 

heb altijd mijn best gedaan 

om het maximale eruit te 

halen.”  

“Toen ik met de master 

begon leerde ik een paar 

medestudenten kennen en 

die hebben mij eigenlijk 

meegesleept! Waar ik nu 

natuurlijk heel blij mee 

ben, want ik vind de 

activiteiten die 

georganiseerd worden 

heel leuk.”  

Kristina Jevtovic 

Lid van de maand 



Kristina Jevtovic 

Lid van de maand – Juni 
 

Hoi Kristina! Vertel eens 

kort iets over jezelf. Wie 

ben jij? 

 

“Hoi! Ik ben Kristina 

Jevtovic en ik ben 

vijfentwintig jaar oud. Ik 

ben geboren en getogen 

in Rotterdam, al heb ik van 

origine een Servische 

afkomst.  

 

Ik heb voor de master 

strafrecht gekozen, omdat 

ik daar sowieso een beetje 

kriebeltjes van krijg, haha. 

Ik heb altijd gedacht dat 

dat het beste bij mij paste, 

omdat het heel levendig is. 

Tot nu toe is dat ook zo 

gebleken, gelukkig!  

 

In mijn vrije tijd vind ik het 

heel leuk om te sporten, dat 

doe ik dan ook veel; zo’n 2 à 

3 keer in de week namelijk. 

Dit doe ik dan samen met 

mijn personal trainer.  

 

Daarnaast werk ik twee 

dagen per week als juridisch 

medewerker bij een 

advocatenkantoor in Den 

Haag. Ik doe daar 

voornamelijk andere 

rechtsgebieden dan het 

strafrecht, maar dat vind ik 

eigenlijk juist heel leuk. Ik heb 

nu van alles wat gezien!  

 

Na mijn studie zou ik graag 

strafrechtadvocate willen 

worden. En als ik heel groot 

mag dromen, zou ik wel mijn 

eigen advocatenkantoor willen 

oprichten! Ik vind het 

ondernemende aspect dat 

daarmee verbonden is 

namelijk ook ontzettend leuk.” 

 

 

 

 

 

 

 

“Hard werken wordt beloond.” 

Wat zou je gaan studeren als je niet voor Rechten was gegaan? – “Dan was ik naar het 

conservatorium gegaan. Ik heb op de middelbare school HAVO voor muziek en dans gedaan, en 

piano als hoofdvak. Op een gegeven moment moest ik de beslissing maken om of naar het 

conservatorium te gaan, of naar het VWO. Uiteindelijk heb ik toch voor het VWO gekozen, waar ik 

nu wel heel blij mee ben! Ik heb namelijk wel echt structuur nodig en dat heb ik gevonden in het 

recht.”  

 

 

 

 



  

Kristina Jevtovic 

“Je mag trots op jezelf zijn!” 

Wat wilde je “later” worden toen je klein was? – “Pianiste, ik speel namelijk al vanaf mijn 7e piano. 

Al heb ik ook een tijdje, toen ik een jaar of 6 was, gezegd dat ik advocate wilde worden!”  
 

Wat is jouw guilty pleasure?  – “Ik ben wel echt een Netflix-mens. Als ik vrij ben vind ik het echt 

heerlijk om de hele dag series te kijken. Ik weet dat dat eigenlijk heel nutteloos is, daarom vind ik 

het wel een beetje guilty. Gilmore Girls bijvoorbeeld, dat is echt mijn guilty pleasure.”  

 

Waar zie jij jezelf over 10 jaar? – “Ik wil een gezin, ik vind het namelijk heel belangrijk dat je leven 

niet alleen op je carrière gericht is. Ik wil misschien ook wel mijn eigen advocatenkantoor, maar 

daarvoor moet ik natuurlijk eerst ervaring opdoen bij een ander kantoor. Ik denk dat ik over 10 jaar 

dan wel mijn eigen kantoor wil hebben!” 
 
Wat zou niemand van jou verwachten? – “Dat ik ook heel creatief kan zijn. Ik speel piano en ook 

gitaar. Daarnaast geef ik ook muziekles aan kinderen!”   
 
Wil je nog iets meegeven aan je medestudenten? – “Ik denk dat iedereen het op zijn eigen manier 

moeilijk heeft met de master. Of dat nou is omdat je veel ernaast doet of wat dan ook, je mag trots 

op jezelf zijn dat je een master doet! Soms zijn we iets te streng voor onszelf.” 

 

 


