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Acht weken lijken lang op de universiteit, maar als student-stagiair 

vliegen ze voorbij. In deze acht weken krijg je een impressie van de 

advocatuur en bovenal van het kantoor. Eerlijkheidshalve moet ik 

bekennen dat ik in deze acht weken meer geleerd heb over het recht 

en haar kronkels, dan in vier jaar op de universiteit. 

 

Alles heeft een begin, zo ook de stageperiode. Vele impressies, nieuwe 

gezichten en een eigen werkplek dragen bij aan het gevoel dat je pas vijf 

minuten aan het werken bent, maar dat het alweer 18:00 blijkt te zijn. 

Door de goede ontvangst en de vriendelijke collega’s word je meteen 

meegenomen in de dagelijkse bezigheden van de advocaten. Deze 

bezigheden variëren van onderzoek, het schrijven van memo’s tot 

gerechtelijke procedures bij de verschillende gerechten in het land.  

 

In Den Bosch heb je als student-stagiair je eigen werkkamer, deze 

werkkamer is goed toegankelijk en je wordt omringd met collega’s. Het gevolg daarvan is dat je als 

student-stagiair goed gevonden wordt en veel betrokken wordt bij de zaken die de collega’s onder zich 

hebben. Daardoor voelde ik mij al snel deel van het team. Een belangrijke factor daarbij zijn de 

stagebegeleidsters. Bij Van Iersel Luchtman Advocaten zijn dit twee stagebegeleidsters die jou 

begeleiden met betrekking tot time- en verwachtingsmanagement en in het geven van feedback over 

de opdrachten die aan jou gegeven worden. 

 

De student-stage is kantoorbreed, daardoor kom je in contact met praktisch alle rechtsgebieden die het 

kantoor te bieden heeft. Met als resultaat dat je een goed beeld krijgt van de verschillende 

rechtsgebieden in de praktijk. Een voorbeeld hiervan is het bestuursrecht. In de praktijk is het 

bestuursrecht veel dynamischer en interessanter dan in de collegebanken. Omdat je vragen over 

diverse rechtsgebieden krijgt moet je snel kunnen schakelen en de nieuwe materie op een goede manier 

vlug tot je nemen. Het tonen van initiatief en assertiviteit is daarbij van groot belang en wordt ook 

aangemoedigd.  

 

Een student-stage is een uitstekende gelegenheid om te zien of de advocatuur voor jou is weggelegd. 

Door de kantoorbrede stage van Van Iersel Luchtman Advocaten kom je in aanraking met een groot 

scala aan rechtsgebieden. Dit is een goede manier om te kijken welk rechtsgebied in de praktijk goed 

aansluit bij jouw interesses. Door de uitstekende begeleiding, de interessante opdrachten en de 

verschillende rechtsgebieden leer je meer over de verschillende aspecten van het recht dan op de 

universiteit. Juist dat maakt de stage leerzaam en zeer positief! 
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