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OA Recht: Van rechtszaak naar uitspraak 

Korte toelichting 
Welke stappen zitten tussen een rechtszaak en 
een veroordeling? Zet alle stappen op de juiste 
plek. Speel dit spelletje klassikaal op het 
digiboard. Je kunt je leerlingen of studenten dit 
spelletje ook individueel of in tweetallen op 
een telefoon of tablet laten spelen en 
eventueel klassikaal nabespreken. 
 

Leerdoelen 

• Leerlingen maken kennis met de 
verschillende hoofdpersonen in een 
strafrechtszaak. 

• Leerlingen leren de volgorde van een 
strafrechtszaak. 
 

Benodigdheden 

• Smartboard ( mag ook via 
telefoon/tablet/laptop) 
 

Duur 

15 minuten 

 

Bronnen 

https://vanrechtszaaknaaruitspraak.tools.prod
emos.nl/= 

Wat doe jij en wat doen de leerlingen? 

1. Vertel de leerlingen dat jullie het vandaag 

gaan hebben over de volgorde van een 

rechtszaak. ‘Wie van jullie weet er wie er 

allemaal betrokken zijn bij een rechtszaak 

en in een rechtszaal zitten?’ Schrijf de 

namen op en noem daarna kort de 

hoofdpersonen: rechter, officier van 

justitie, advocaat, verdachte, slachtoffer, 

getuige, bode. Vertel de leerlingen dat een 

rechtszaak via een verschillende stappen 

verloopt.  

 

2. Ga naar 

https://vanrechtszaaknaaruitspraak.tools.p

rodemos.nl/ en plaats dit op het 

smartboard. Verdeel de leerlingen in 

groepjes van twee en geef ze een voor een 

de beurt. Ze krijgen verschillende keuzes 

en moeten beslissen welke stap de juiste 

is.  

 

Alternatieve versie 

Je kunt natuurlijk ook de leerlingen deze 

opdracht zelfstandig (of in groepjes van 2) 

op de tablet of laptop laten maken. Voor 

vmbo is het verstandig om eerst het 

klassikaal te spelen. Dan beklijft het beter. 
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Van rechtszaak naar uitspraak 

Stap Uitleg  

1 De bode geeft iedereen een hand  
De bode roept de naam van de verdachte 
Jury komt binnen 
  

De bode ontvangt de bezoekers in de 
rechtszaal. De bode is ook verantwoordelijk 
voor de orde in een rechtszaak.  

2 De rechters komen binnen 
De rechter opent de zaak met een klap van zijn hamer  
De jury komt binnen  

Iedereen staat op als de rechters 
binnenkomen. Zo laten ze zien dat ze respect 
voor de rechters hebben. 

3 De rechters zeggen dat de verdachte moet spreken  
De rechters zeggen dat de verdachte moet zwijgen   
De rechters zeggen dat de verdachte mag zwijgen  

De rechters vragen de verdachte naar 
zijn/haar naam en zeggen dat de verdachte 
het recht heeft om te zwijgen en dat hij/zij 
goed moet opletten. 

4 De officier van justitie leest de beschuldiging voor 
De advocaat leest de beschuldiging voor 
De rechter leest de beschuldiging voor 

De officier van justitie vertelt waarvan de 
verdachte wordt beschuldigd. Dat heet een 
tenlastelegging. 

5 De verdachte mag vragen stellen 
De verdachte wordt ondervraagd  
De verdachte moet de zaal verlaten  

De rechters stellen vragen aan de verdachte. 
De officier van justitie en de advocaat mogen 
ook vragen stellen aan de verdachte.   

6 De getuige ondervraagt de verdachte  
De getuige wordt ondervraagd 
De getuige moet de zaal verlaten 

De rechters, officier van justitie en de 
advocaat mogen vragen stellen aan de 
getuige. 

7 Het slachtoffer ondervraagt de verdachte  
Het slachtoffer geeft een verklaring af 
Het slachtoffer moet de zaal verlaten  

Het slachtoffer vertelt wat er volgens hem of 
haar is gebeurd. Het slachtoffer kan ook om 
een schadevergoeding vragen.   

8 De rechter eist een straf 
De officier van justitie eist een straf  
De advocaat eist een straf 

De officier van justitie zet de feiten op een rij, 
geeft zijn/haar mening over het bewijs en 
vraagt de rechters een bepaalde straf op te 
leggen. Dat heet een requisitoir. 

9 De advocaat zegt wat hij/zij ervan vindt 
De advocaat eist een straf 
De advocaat ondervraagt de officier van justitie 

De advocaat probeert argumenten te 
weerleggen en verdedigt de verdachte. Dat 
heet een pleidooi. 

10 De bode heeft het laatste woord  
Het slachtoffer heeft het laatste woord 
De verdachte heeft het laatste woord  

De verdachte heeft het laatste 
woord. Niemand mag daar meer op reageren. 
Maar de verdachte hoeft niets te zeggen als 
hij/zij dat niet wil. 

11 De verdachte wordt geschorst 
De rechtszitting wordt geschorst  
De  officier van justitie wordt geschorst 

De rechters lopen de zaal uit en denken na 
over de uitspraak. De uitspraak komt soms 
meteen die dag, soms pas later. 

12 De rechters komen binnen en vertellen wat de uitspraak 

is 

De jury komt binnen en vertellen wat de uitspraak is 

De officier van justitie komt binnen en vertelt wat de 

uitspraak is 

De rechters vertellen wat hun uitspraak is en 
leggen uit hoe ze tot deze uitspraak zijn 
gekomen.  

 


