
 

See you in court! 

HBO-rechten opleiding 

Opdrachtomschrijving 

Daar sta je dan met voor het eerst in je leven een dagvaarding in handen. Stel je voor, je wordt 

verdacht van een strafbaar feit of je wordt voor de rechter gedaagd omdat je bijvoorbeeld laatst toen 

je een drankje ging doen bij een vriend per ongeluk zijn laptop uit zijn handen hebt laten vallen. Wat 

te doen? 

Voor je profielwerkstuk ga je uitzoeken hoe het rechterlijk apparaat in Nederland werkt. Je bekijkt de 

verschillen tussen een strafrechtelijke en een civielrechtelijke procedure, zoekt uit wat de rechten en 

plichten zijn van een verdachte of gedaagde en bekijkt of iedereen recht heeft op een advocaat. 

Daarvoor ga je aan de slag met twee casus: in het ene scenario moet iemand wegens een verdenking 

van diefstal voor de rechter verschijnen, in het andere scenario wordt schadevergoeding gevorderd 

voor het beschadigen van andermans eigendom. 

 

 

 

Wat kun je verwachten? 

Voorbereiding 

Ter voorbereiding op de dagen bij Zuyd ga je aan de hand van de websites van de rechtspraak en van 

de overheid uitzoeken hoe een rechterlijke procedure in Nederland is opgebouwd. Daarnaast bekijk 

je waar wetsartikelen te vinden zijn. Je probeert alvast te ontdekken in welk wetboek en welk artikel 

het delict diefstal is geregeld en bedenkt in welk wetboek waarschijnlijk iets geregeld staat over het 

moeten betalen van schadevergoeding. 



 

Wat doe je tijdens je verblijf bij Zuyd? 

Om je op weg te helpen bij het in kaart brengen van rechterlijke procedures volg je mini-colleges met 

achtergrondinformatie over strafrecht en schadevergoedingsvraagstukken. Je gaat aan de slag met 

het zoeken naar juridische informatie en leert kritisch te selecteren wat bruikbaar en betrouwbaar is. 

Hiervoor zijn tijdens deze dagen op school handboeken en wetboeken beschikbaar en wordt 

aanvullende informatie gezocht in digitale bronnen. Aan de hand van verschillende vragen en 

opdrachten bouw je je profielwerkstuk op. Daarbij maak je kennis met de vier competenties die je als 

jurist bij Zuyd leert te beheersen: onderzoeken, diagnosticeren, beslissen en handelen. In je 

profielwerkstuk laat je zien dat je onderzoek kunt doen naar juridische bronnen, het probleem helder 

in kaart kunt brengen en op een creatieve en bruikbare manier naar een oplossing toe kunt werken.  

Bronnenlijst 

Bij de voorbereiding wordt aangeraden om de volgende websites te raadplegen: 

- www.rechtspraak.nl 

- www.wetten.overheid.nl 

- www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rechtspraak-en-geschiloplossing  

Tijdens de dagen bij Zuyd zijn handboeken en wetboeken beschikbaar, waaronder: 

- J.W.P. Verheugt, Inleiding in het Nederlandse recht, Amsterdam: De Zuidas 2020.  

- Kluwer Collegebundel, Uitgever Wolters Kluwer. 

- Enkele andere handboeken met betrekking tot het strafrecht, burgerlijk recht en burgerlijk 

procesrecht. 

 

Vragen en aanmelden  

Heb je nog vragen? Stuur dan een e-mail naar: nathalie.mertens@zuyd.nl 

Meld je aan via (summit) We kijken ernaar uit je te ontvangen op onze locatie. 
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