
De rechtbank Ro erdam bestaat uit twee loca es, 
Ro erdam en Dordrecht, waar jaarlijks zo’n 190.000 zaken 
worden behandeld.  
Met 950 medewerkers, waarvan 200 rechters, steken we de 
handen uit de mouwen om de kwaliteit van ons werk en 
onze dienstverlening hoog te houden. Hierbij hebben we  
oog voor maatschappelijke ontwikkelingen en opva ngen. 
Met als doel: het bieden van snelle, zorgvuldige, 
toegankelijke en begrijpelijke rechtspraak. 

EUR rechtenstudent?  
Wat kan de rechtbank Ro erdam voor jou betekenen  

jdens èn na je studie ? 



Summercourt 

Wat? Gevarieerd weekprogramma om kennis te maken met de rechtbank en het parket 
Wanneer? Rond de eerste week van juli 
Voor wie? Studenten met afgeronde propedeuse, in de laatste fase van de bachelor of in de masterfase 
Informa e? www.summercourt.nl 

Meer informa e over de rechtbank Ro erdam? www.rechtspraak.nl of rechtbankro erdam@rechtspraak.nl 

Meesterweek 

Wat? Juridisch studentencongres met workshops, trainingen, themadagen en recruitment evenementen en bachelordag 
Wanneer? Februari/maart 
Voor wie? Alle studenten (doelgroep verschilt per onderdeel) 
Informa e? www.jfr.nl/meesterweek  

Stage 

Wat? Meekijken en –werken bij een van de rechtsgebieden  
Wanneer? Hal aarlijkse werving (februari en september) 
Voor wie? Alle studenten (selec eprocedure) 
Informa e? www.rechtspraak.nl 

Toga aan de Maas 

Wat? Dubbele masteropleiding: master rechtsgeleerdheid (Erasmus School of Law ) gecombineerd met de zgn. Togamaster 
Wanneer? Tijdens masterstudie, duur 1,5 jaar 
Voor wie? Studenten met een wo-bachelordiploma (selec eprocedure) 
Informa e? www.eur.nl 

Zi ngsgriffier 

Wat? Optreden als griffier ter zi ng, beoordeling zaakdossiers, coördina e zaakbehandeling, meeschrijven en uitwerken bij 
een van de rechtsgebieden  
Wanneer? Volgens afspraak aantal zi ngen per maand. 
Voor wie? Derdejaarsstudenten van de bachelorfase of de masterfase (selec eprocedure) 
Informa e? vacaturesrechtbankro erdam@rechtspraak.nl 

Werken bij de rechtbank als juridisch medewerker 

Heb je je studie afgerond? Dan kan een baan als (junior) juridisch medewerker bij een van de rechtsgebieden binnen de recht-
bank Ro erdam interessant voor jou zijn.  Ook na de masterclass ‘Vonnissen schrijven’ wordt hierover informa e gegeven. 
Informa e? www.werkenbijderechtspraak.nl    

Zi ng bijwonen 

Wat? Enkel- en meervoudige zi ngen voor alle rechtsgebieden 
Wanneer? Elke werkdag 
Voor wie? Alle studenten 
Informa e? www.prodemos.nl    

Ervaring opdoen en/of werken bij de rechtbank Ro erdam 

Studie gerelateerde ac viteiten in samenwerking met de rechtbank Ro erdam 
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