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Het is inmiddels acht weken geleden dat ik aan mijn eerste dag begon als student-stagiaire bij 

Van Iersel Luchtman Advocaten in Breda. Terwijl ik nadenk over alles dat ik heb meegemaakt 

en heb geleerd hier, besef ik hoe snel de afgelopen acht weken voorbij zijn gegaan. De tijd is 

echt voorbij gevlogen! 

 

Tijdens de eerste stageweek viel het mij direct op dat de advocaten erg toegankelijk zijn en er 

een gemoedelijke sfeer op het kantoor hangt. Als ik vragen had kon ik altijd bij een van de 

advocaten terecht, of dat nou ging om inhoudelijke of praktische zaken. Als student-stagiair 

word je op een kamer geplaatst met een advocaat-stagiair. Dit was voor mij erg leerzaam en 

bovendien maakte dit het voeren van overleg gemakkelijker. Ik voelde me als student-stagiair 

al snel onderdeel van het team.  

 

Gedurende mijn studentstage verrichtte ik uiteenlopende juridische werkzaamheden. Ik hield 

me voornamelijk bezig met het opstellen van memo’s, processtukken en het doen van 

jurisprudentieonderzoek. Daarnaast woonde ik besprekingen met cliënten bij en mocht ik vier 

keer mee naar een zitting. Zo bezocht ik de Rechtbank Amsterdam, Utrecht en Zeeland-West-

Brabant! De week wordt gezellig afgesloten met de vrijdagmiddagborrel.  

 

Een stage bij Van Iersel Luchtman Advocaten is een brede kantoorstage, waardoor je met 

verschillende rechtsgebieden in aanraking komt. Doordat je uiteenlopende juridische 

vraagstukken behandelt, is de stageperiode van tweede maanden een intensieve tijd. Je leert 

om goed te schakelen en nieuwe materie snel eigen te maken. Daarnaast heb ik geleerd om 

zaken te analyseren, beslissingen te nemen en daarover, zowel schriftelijk als mondeling, 

helder te communiceren. Het tonen van initiatief wordt niet alleen gewaardeerd, maar ook 

gestimuleerd.  

 

Voor iedereen die een carrière in de advocatuur overweegt, is een studentstage een perfecte 

kans. Twee maanden fulltime meedraaien om zo echt de sfeer te proeven. Bij Van Iersel 

Luchtman Advocaten word je als student-stagiair goed begeleid. Zo krijg je een tussentijds 

evaluatiegesprek, een eindbeoordeling en veelvuldig feedback op je werkzaamheden. Mijn 

stage heb ik als zeer leerzaam en positief ervaren!   
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