Rechtbank Arnhem

Gyvayno, Fleur, Anne en Rianne.

Wat voor een bedrijf is de rechtbank?
• Personen die vinden dat hen onrecht is aangedaan, kunnen een verzoek doen
aan de rechtbank om die zaak te behandelen. Daarnaast kunnen aanklagers
namens het volk of namens de overheid zich tot de rechtbank wenden om
wetsovertreders te laten bestraffen.

• In een rechtbank zijn het de rechters die de zaak beoordelen en er een
beslissing over nemen. Als men het niet met die beslissing eens is, kan men in
bepaalde gevallen in hoger beroep gaan. Dat wil zeggen, dat men de zaak aan
een hogere rechtbank voorlegt, die de beslissing van de lagere rechter kan
hervormen of bevestigen.

Eerste indruk, achteraf?
• Toen we binnen kwamen in de rechtbank moesten we door poortjes heen om
te kijken of we geen gevaarlijke spullen bij ons hadden. En dit verbaasde me .
Daarna mochten we naar binnen. Ik vond het gebouw wel erg groot maar de
rechtszaal waar we uiteindelijk kwamen was niet zo heel groot. We mochten
bij een zitting zijn. Dat vond ik wel heel interessant. Maar ik vond het wel
jammer dat bij twee van de drie zittingen geen verdachte bij waren.

• Ik vond het wel heel leuk dat we er geweest waren en ik heb ook wel meer
inzicht over gekregen wat het beroep inhoud.

Soorten opleidingen voordat je dit beroep kan
uitoefenen.
• De studie Nederlands Recht richt zich op de omgang met en begrijpen van
wetten en regels. De studie is niet zozeer gericht op het uit je hoofd leren
van wetboeken, maar wel op het leren kennen en kunnen gebruiken van het
rechtssysteem. Je leert juridische problemen te analyseren en ze met
behulp van de wet op te lossen.

Vragen gesteld? Interview?
Wij hadden geen tijd om vragen te stellen. Want er waren heel veel zittingen
en er was bijna geen tijd voor.

Hoe is het om bij dit bedrijf te werken?
•

Het is heel eentonig om te werken bij de rechtbank. Je doet de hele dag hetzelfde.
Er is wel variatie in de onderwerpen waarover word gesproken maar de rest
herhaalt zich steeds opnieuw. Het aantal zaken en de drukte verschilt wel heel erg.
Dat ligt eraan hoeveel zaken er per dag staan ingepland om afgehandeld te
worden. Het werk is aantrekkelijk omdat je er veel geld mee verdient, en als je het
interessant vind om verhalen van mensen te horen en ze daarmee zo goed
mogelijk wil helpen. Het werk is minder aantrekkelijk omdat je hele belangrijke
beslissingen moet maken die veel invloed hebben op andermans leven. Je moet
daarom ook niet bang zijn om keuzes te moeten maken.

Wat vond je wel of niet inressant?
•

Ik vond het heel interessant om te zien hoe zo'n zaak in het echt ging. Op tv word
het vaak toch groter gemaakt dan wat ik heb gezien. Onze zaken waren ook niet
extreem. Verder mochten we ook met de rechter praten en hem vragen stellen. Dat
vond ik heel interessant want de rechter kan het beste uitleggen wat er voor nodig
is en hoe zijn werk verloopt. Wat ik minder vond was dat we geen rondleiding meer
kregen door het gebouw en dat 2 van de 3 verdachten niet op kwamen dagen.
Hierdoor was er toch wat spanning van de rechtzaak af en was het minder
interessant om naar de zaak te luisteren.

Zou je dit beroep later willen uitoefenen?
• Het lijkt mij een heel leuk beroep om te doen later alleen weet ik nog niet of
ik dan rechter, officier van justitie of advocaat wil doen. Het lijkt mij allemaal
wel heel leuk. Ook vind ik het leuk om andere mensen te helpen.

Gebeurde er iets opvallends?

• Ja ik vond het wel opvallend dat er bij twee rechtszaken geen verdachte bij
waren. Ook was er een man die best wel onbeschoft praten tegen de rechter
en daar werd niks van gezegd.

Einde!!!

