
Mr. Studenten is op zoek naar een of meer ambassadeurs in Leiden  

Mr. Studenten is een platform voor en door rechtenstudenten. Op de website www.mr-studenten.nl worden 
nieuwsberichten, blogs en andere artikelen geplaatst voor de doelgroep: rechtenstudenten. Het platform heeft 
een vaste kern, de Mr. Studenten ambassadeurs, en op de achtergrond, de redactie vanuit uitgeverij Mr. 

We hebben al meer 20 enthousiaste ambassadeurs, verspreid over de universitaire rechtenfaculteiten van 
Nederland. Alle ambassadeurs staan op de website: https://www.mr-studenten.nl/mr-ambassadeurs/. 
Uiteraard word je hieraan toegevoegd als jij ook ambassadeur wordt. En bij al je artikelen wordt je naam 
vermeld als auteur, met een link naar je profiel. 

Een Mr. Studenten ambassadeur is ambitieus en vindt het leuk om juridische blogs te schrijven, zijn/haar 
netwerk uit te breiden en onder de aandacht te komen van de grote advocatenkantoren. In dat kader schrijft 
iedere ambassadeur (op zijn minst) één blog per maand, volgens een vaste planning. Deze blogs worden 
gelezen door een enorm breed publiek: niet alleen medestudenten bezoeken de website, ook juristen, 
advocaten, rechters, bedrijven, docenten... Blogs kunnen gaan over juridische inhoud (niet te zwaar) of 
simpelweg spannende dingen die op jouw faculteit gebeuren. Ook wordt er vanuit de redactie af en toe een 
artikel over een bepaald onderwerp gevraagd. Ons platform is daardoor heel divers qua aanbod. 

Naast het schrijven van artikelen denken de ambassadeurs mee aan de ontwikkeling van het platform: hoe 
kunnen wij groter en beter worden? Feedback is daarin heel belangrijk. We hebben dan ook groepsapps met 
de ambassadeurs en de redactieleden van Mr. Binnenkort hebben we onze tweede Ambassadeursavond, 
waarin de ambassadeurs een paar interessante workshops krijgen en waarin ook tijd is ingeruimd voor het 
meedenken over het platform. Als je het leuk vindt om te lezen: het verslag van de vorige (eerste) 
ambassadeursavond vind je hier: https://www.mr-studenten.nl/ambassadeursdag-2018-een-waardevolle-
avond/ 

Ook staat op iedere faculteit een 'Mr. display' waaruit de studenten een gratis exemplaar van het tijdschrift Mr. 
kunnen meenemen. Met de andere ambassadeurs op je faculteit zorg je ervoor dat maandelijks de tijdschriften 
in de display worden gelegd en check je regelmatig of de display er staat en netjes is. Jullie zijn tevens het 
aanspreekpunt op de faculteit: studenten, verenigingen etc. die vragen hebben over het platform zullen zich 
eerst bij jullie melden. 

Ambassadeur zijn is op vrijwillige basis. Daar staat tegenover dat er zo nu en dan een ambassadeursavond 
wordt georganiseerd, zoals hierboven verteld. Daarnaast biedt Mr. de ambassadeurs een platform om je te 
presenteren op het werkveld. Het is niet enorm tijdrovend: het valt heel goed te combineren naast je studie. 
Een zeer innovatieve en leerzame aanvulling op je cv! 

Mocht dit alles je aanspreken, en je zou wel als ambassadeur willen beginnen, dan durven wij het ook aan! Mail 
dan je naam, je telefoonnummer, een korte biografie over jezelf (voor je profiel) en een zo professioneel 
mogelijke foto. Voorbeelden daarvan kun je vinden via: https://www.mr-studenten.nl/mr-ambassadeurs/. We 

nodigen je dan ook meteen uit voor de aankomende ambassadeursavond 😊. 

Meer informatie: info@mr-studenten.nl 

Of steek je ligt op bij de vertrekkende Leidse ambassadeurs: Macy Kroon, macykw@hotmail.com en of 

Raz Ahmad  r.azzz@live.nl  
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