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Charlotte, vertel eens iets over jezelf!  
Ik ben Charlotte Fioole, 22 jaar oud en geboren in 
Breda. Ik ben opgegroeid in Arnhem. Ik heb mijn 
bachelor Rechtsgeleerdheid gedaan in Maastricht. 
Daarvoor had ik een jaar European Law School 
gestudeerd, maar dat bleek geen goede match. 
Wat mij betreft werd er te veel nadruk gelegd op 
Europese theorieën in plaats van op recht. In juli 
2020 ben ik verhuisd naar het mooie Leiden om te 
beginnen aan de master Straf- en 
strafprocesrecht.  
 
Waarom heb je gekozen voor de master Straf- en 
strafprocesrecht?  
Ik heb gekozen voor strafrecht, omdat het een 
divers rechtsgebied is waarbij het gaat om 
mensenlevens. Ik vind het intrigerend hoe mensen 
in staat zijn om misdrijven te plegen en 
uiteindelijk verantwoording moeten afleggen bij 
de rechter. Met divers bedoel ik dat er veel 
soorten strafbare gedragingen zijn; een ‘simpele’ 
diefstal tot een schokkende drievoudige moord. In 
Leiden is de master heel breed opgezet. Bij andere 
universiteiten lag de nadruk op het internationale 

dan wel het Europese en dat sprak mij niet aan. 
Daarnaast staat de Leidse rechtenfaculteit hoog 
aangeschreven. 
 
Ik ben wel van plan om na deze master nog een 
andere master te doen. Voor nu denk ik dat dit 
ondernemingsrecht wordt. Ik vind fusies en 
overnames heel interessant. Ik denk dat het 
verstandig is om me te verdiepen in meerdere 
rechtsgebieden zodat ik later qua banen nog alle 
kanten op kan. Het strafrecht is een kleine niche.  
 
Wat vind je tot nu toe van Leiden en hoe heb je 
dit beleefd tijdens corona?  
Het is natuurlijk allemaal anders gegaan dan ik 
had verwacht. Toen ik hier net kwam wonen, 
konden we bijvoorbeeld het terras op. Toch leer ik 
Leiden steeds beter kennen en vind ik het een 
prachtige stad. 
Wat betreft het onderwijs is het ook wennen. In 
het eerste blok hadden we nog fysiek onderwijs. 
Dat beviel heel erg. Dan zag je ook iedere week 
gezichten, nu is het beperkt tot namen op Zoom. 
Het was daarnaast vanaf het begin behoorlijk  
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aanpoten. In de bachelor ging studeren mij vrij 
makkelijk af, nu in de master maak ik tijdens de 
piekmomenten hele lange dagen. Al met al moet 
ik zeggen dat ik de master inhoudelijk ontzettend 
leuk vind.  
 
Waarom ben jij lid geworden bij SOS? 
Ik wilde heel graag nieuwe mensen leren kennen 
en nog meer bezig zijn met het strafrecht. Dat is 
ook de reden dat ik de congrescommissie ben 
gaan doen. Verder vind ik de lezingen – zoals 
bijvoorbeeld de Kroongetuige lezing – een goede 
aanvulling op de studiestof.  
 
Heb je een bijbaan? 
Sinds kort ben ik begonnen bij de Leidse 
Rechtswinkel. Dat vind ik ontzettend leuk om te 
doen. Ik vind het fijn om mensen te kunnen 
helpen met mijn kennis. Laatst was er een cliënt 
die een ernstig ongeluk had gehad en daardoor 
veel schade had. Wij hebben haar toen geholpen 
en zij was ons na afloop zo enorm dankbaar. Dat 
geeft veel voldoening.  
Ook zit ik in de congrescommissie van SOS. We 
zijn druk bezig met brainstormen over het 
onderwerp en het format van het congres. Per 
februari zal ik als griffier gaan werken bij 
politierechterzittingen. Daar kijk ik erg naar uit.  

 
Waar zie je jezelf over 5 jaar? 
Ik hoop dat ik dan bijna klaar ben met de 
advocatenopleiding. Ik weet nog niet of dat als 
strafrechtadvocaat of 
ondernemingsrechtadvocaat gaat zijn. Het lijkt mij 
leuk om beide te zijn, maar mijn hart ligt bij het 
strafrecht. Als we nog verder vooruitkijken, 
spreekt een baan als officier van justitie of rechter 
mij ook ontzettend aan.  
 
Wat wil je je medestudenten meegeven? 
Doe iets wat je écht leuk vindt, ook (en misschien 
juist) als het buiten je comfortzone ligt. Als je 6 
jaar over je studie wil doen; doe het. Als je drie 
stages achter elkaar wil doen; doe het. Als je liever 
alles snel wil afronden zodat je kan gaan werken; 
doe het. 
 
Heb je nog goede voornemens voor 2021?  
Eigenlijk doe ik niet aan goede voornemens. Toch 
hoop ik dat mijn stage een succes wordt, dat ik 
veel mensen kan helpen bij de Rechtswinkel en 
dat we succesvol congres gaan neerzetten. Tot 
slot hoop ik dat ik in 2021 zal ontdekken welke 
baan het beste bij mij zal gaan passen. • 

 
 
 
 
 
 

 
 


