
Het Rechtenstudentje
presenteert:

ZO OVERLEEF JE DE 
RECHTENSTUDIE

Een startgids voor 2019!

Komt je scriptie steeds dichterbij en 
heb je nog geen onderwerp? Kijk 
dan hier.

Gratis lijsten met 
scriptieonderwerpen

We hebben inmiddels vijfhonderd 
uitspraken en arresten uitgewerkt. 
Check ons jurisprudentiearchief.

Gratis jurisprudentie

Zoek je een stage, bijbaan of 
startersfunctie? Sluit je dan aan bij 
onze LinkedIn bedrijfspagina.

#topjobgezocht

In de rubriek Na de studie 
interviewen we mensen uit de 
praktijk. Laat je inspireren!

Praktijkverhalen

Zeker weten dat er geen taalfouten 
in je scriptie staan? Schakel onze 
tekstcorrectiedienst in!

Scoor die tien!

In onze boekenverkoopgroep 
kun je tweedehands boeken 
aanschaffen én aanbieden.

Bespaar boekenkosten

Loop je vast op een bepaald 
leerstuk? Sluit je dan aan bij onze 
online studiegroep.

Share the knowledge!

https://www.hetrechtenstudentje.nl/?s=suggesties+voor+scripties
https://www.hetrechtenstudentje.nl/category/jurisprudentie/
https://www.linkedin.com/company/hetrechtenstudentje/
https://www.hetrechtenstudentje.nl/category/studentenleven/na-de-studie/
https://www.hetrechtenstudentje.nl/tekstcorrectie/
https://www.facebook.com/groups/hetrechtenstudentjestudieboeken/
https://www.facebook.com/groups/124953724824199/


Schema's & apps
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Vuistregels voor een goed studieschema
 

1. Print je tentamenrooster en hang 'm zichtbaar op een 
kast of spiegel.

2. Maak een to do lijst per vak.
3. Verdeel je tijd per vak én hoofdstuk. Wees concreet om 

zo verrassingen te voorkomen.
4. Plan niet te krap, er lopen altijd dingen uit.

5. Plan herhalingsdagen in.
6. Plan reserve-/rustdagen in om achterstallige 

studiezaken op te pakken én te ontspannen.
7. Houd je vorderingen bij. Kijk wat het beste voor jou 
werkt: Excel, een deskplanner of een handgemaakt 

schema.

Handige apps
 

Er zijn zoveel praktische apps om tijdens je studie te 
gebruiken dat de bomen al snel in het bos verdwijnen. We 

selecteerden de beste voor je in drie categorieën:

-> Apps voor tentamenvoorbereidingen (*klik*)

-> Apps voor het ordenen en zoeken van studie- en 
scriptiemateriaal (*klik*)

-> Apps voor plannen, timemanagement en 
ontspanning (*klik*)

Zo schrijf je een goede samenvatting
 

1. Neem leerdoelen in de syllabus als uitgangspunt.
2. Maak schema's en lijstjes voor meer overzicht.

3. Lees dit artikel met praktische tips.

http://www.hetrechtenstudentje.nl/studentenleven/apps-voor-tentamenvoorbereidingen/
http://www.hetrechtenstudentje.nl/studentenleven/apps-voor-het-ordenen-en-zoeken-van-studie-en-scriptiemateriaal/
http://www.hetrechtenstudentje.nl/studentenleven/apps-voor-plannen-time-management-en-ontspanning/
https://www.leren.nl/cursus/leren_en_studeren/actief_leren/samenvatten.html
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  Fijne studieplekken

 

Studeren begint met een fijne studieplek. 

Je eigen bureau even beu? Probeer dan 

onderstaande locaties uit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 10 leukste studieplekken in... UTRECHT

De 10 leukste studieplekken in... AMSTERDAM

De 10 leukste studieplekken in... ARNHEM

De 10 leukste studieplekken in... DEN BOSCH

De 10 leukste studieplekken in... GRONINGEN

De 10 leukste studieplekken in... DEN HAAG

De 10 leukste studieplekken in... LEIDEN

De 10 leukste studieplekken in... MAASTRICHT

De 10 leukste studieplekken in... NIJMEGEN

De 10 leukste studieplekken in... ROTTERDAM

De 10 leukste studieplekken in... TILBURG

https://www.hetrechtenstudentje.nl/studentenleven/de-10-leukste-plekken-om-te-studeren-utrecht/
https://www.hetrechtenstudentje.nl/studentenleven/de-10-leukste-plekken-om-te-studeren-amsterdam/
https://www.hetrechtenstudentje.nl/studentenleven/de-10-leukste-plekken-om-te-studeren-arnhem/
https://www.hetrechtenstudentje.nl/studentenleven/de-10-leukste-plekken-om-te-studeren-den-bosch/
https://www.hetrechtenstudentje.nl/studentenleven/de-10-leukste-plekken-om-te-studeren-groningen/
https://www.hetrechtenstudentje.nl/studentenleven/de-10-leukste-plekken-om-te-studeren-den-haag/
https://www.hetrechtenstudentje.nl/studentenleven/de-10-leukste-plekken-om-te-studeren-leiden/
https://www.hetrechtenstudentje.nl/studentenleven/de-10-leukste-plekken-om-te-studeren-maastricht/
https://www.hetrechtenstudentje.nl/studentenleven/de-10-leukste-plekken-om-te-studeren-nijmegen/
https://www.hetrechtenstudentje.nl/studentenleven/de-10-leukste-plekken-om-te-studeren-rotterdam/
https://www.hetrechtenstudentje.nl/studentenleven/de-10-leukste-plekken-om-te-studeren-tilburg/


Dit moet je weten!
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Door al dat gestudeer het afgelopen jaar niet alles 
van de buitenwereld meegekregen? Neem 

onderstaande artikelen door en begin up-to-date 
aan 2019! Veel succes topper, maak er jouw jaar van!

-> 18x opvallende zaken in 2018

-> De 10 meest gelezen strafrechtarresten in 2018

-> Zes rechtszaken in 2019 om in de gaten te houden

-> De 10 meest gelezen arbeidsrechtarresten in 2018

-> De 10 meest gelezen privaatrechtarresten in 2018

-> De 10 meest gelezen bestuursrechtarresten in 
2018

https://www.hetrechtenstudentje.nl/studentenleven/18-opvallende-rechtszaken-uit-2018/
https://www.hetrechtenstudentje.nl/jurisprudentie/de-10-meest-gelezen-strafrechtarresten-van-2018/
https://www.hetrechtenstudentje.nl/studentenleven/deze-zes-zaken-moet-je-in-2019-in-de-gaten-houden/
https://www.hetrechtenstudentje.nl/jurisprudentie/de-10-meest-gelezen-arbeidsrechtarresten-van-2018/
https://www.hetrechtenstudentje.nl/jurisprudentie/de-10-meest-gelezen-privaatrechtarresten-van-2018/
https://www.hetrechtenstudentje.nl/jurisprudentie/de-10-meest-gelezen-bestuursrechtarresten-van-2018/

