
Hoe vanzelfsprekend was het dat jij deze opleiding kon volgen? 
Voor mij heel vanzelfsprekend, ik wilde zo graag rechten studeren. Maar bij de opleiding zeiden ze 
letterlijk dat ik maar een thuisstudie moest doen en een Wajong-uitkering kon aanvragen. Ze vonden 
dat ik, omdat ik stotter, geen sociale en communicatieve vaardigheden heb. Ik paste niet in hun ideale 
plaatje van hbo-juriste en werd daarom niet serieus genomen. 

Waarom zette je door? 
Ik wist dat ik recht had op onderwijs, gelijke behandeling en daarnaast ook aanpassingen tijdens 
examens. De opleiding kon niet zeggen dat ik niet welkom was. Dankzij deze rechten heb ik mijn 
droom kunnen volgen en de studie van mijn keuze kunnen doen, anders hadden zij mij absoluut niet 
toegelaten. Dan was het voor mij überhaupt heel moeilijk geworden een hbo-opleiding te volgen. 

Hoe verliep je opleiding? 
Ik haalde goede cijfers en heb de opleiding met gemak in de vereiste vier jaar afgerond, maar ik heb 
wel vier jaar moeten vechten voor kleine aanpassingen. De enige aanpassing die ik telkens nodig had, 
was wat extra tijd bij communicatieve tentamens. Simpel lijkt me, maar bij alle vakken moest ik telkens 
weer langs docenten om de situatie uit te leggen. De nadruk werd gelegd op mijn stotteren. Er werd 
vooral gekeken naar mijn beperking, niet naar mijn kwaliteiten en talenten waardoor ik juist nog meer 
ging stotteren. 

Dacht je niet op een gegeven moment: laat dan maar, ik doe die thuisstudie wel? 
Absoluut niet. Ik ben een vechter en een doorzetter en weet waar ik recht op heb. Ik wilde deze studie 
zo graag doen en daarom is het gelukt. 

En nu werk je als juriste? 
Ik ben in 2008 afgestudeerd en heb daarna bij gemeentes aan verschillende projecten gewerkt. 
Helaas moest de overheid bezuinigen en was er geen werk meer voor mij. Ik ben nu bijna vier jaar 
heel fanatiek aan het solliciteren, maar opnieuw word ik keihard afgerekend op mijn handicap. Daarom 
zet ik me nu vrijwillig in als juriste voor mensen met psychische problemen, om toch zoveel mogelijk 
bezig te zijn. 

Snap je dat een werkgever misschien liever kiest voor iemand die niet stottert? 
Ik begrijp dat ik een risico ben, maar ik vind ook dat ik een kans verdien. Vaak sta ik binnen drie 
minuten weer buiten na een sollicitatiegesprek. Bij mijn werk voor de gemeente heeft mijn stotteren mij 
totaal niet beperkt. Een hbo-jurist moet namelijk ook veel lezen, onderzoek doen en rapporten 
schrijven. Natuurlijk is het belangrijk communicatief vaardig te zijn. Maar daar ligt niet de nadruk. 

Hoe belangrijk zijn de mensenrechten nog in Nederland? 
Heel belangrijk, zonder deze rechten had ik mijn studie niet kunnen doen. Ondanks dat ik nu opnieuw 
tegen muren aanloop om een baan te vinden, heb ik geen spijt van het vechten voor deze opleiding. 
Met de achtergrond en kennis die ik nu heb dankzij mijn studie rechten kan ik volgens mij nog heel 
veel betekenen voor anderen. 

 


