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OA Recht: Wie doet wat in de rechtszaal? 

Korte toelichting 

Bij deze werkvorm krijgen de leerling een 

rechtszaal van een strafrechtszaak te zien. Ze 

krijgen een omschrijving van een persoon en 

moeten het muntje op de goede plek in de 

rechtszaal zetten. Zo leren ze alle 

hoofdpersonen van een rechtszaak kennen. 

Leerdoelen 

• Leerlingen maken kennis met de 

verschillende hoofdpersonen in een 

strafrechtszaak. 

• Leerlingen weten wie er waar zit in een 

rechtszaal. 

Benodigdheden 

Smartboard ( mag ook via 

telefoon/tablet/laptop) 

Duur 

15 minuten 

Bronnen 

• https://wiezitwaar-

rechtszaal.tools.prodemos.nl     

Wat doe jij en wat doen de leerlingen? 

1. Vertel de leerlingen dat jullie het vandaag 

gaan hebben over de rechtszaal. ‘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, 

griffier, officier van justitie, advocaat, 

verdachte, slachtoffer, getuige, journalist, 

rechtbanktekenaar, bode, parketpolitie. 

Vertel de leerlingen dat in een rechtszaak 

iedereen een vaste plek heeft.   

2. Ga naar https://wiezitwaar-

rechtszaal.tools.prodemos.nl/ en plaats dit op 

het smartboard. Verdeel de leerlingen in 

groepjes van twee en geef ze een voor een 

de beurt. Ze krijgen een omschrijving en 

moeten beslissen waar ze het muntje 

plaatsen.  

 

Alternatieve versie 

1. 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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Wie zit waar in de rechtszaal? 

Rechter   

Tijdens de strafzitting stellen de rechters 

vragen en ze luisteren naar alle verhalen. De 

rechters beslissen of de verdachte schuldig is 

of niet. En hoe hoog de straf is die de 

verdachte krijgt.  

 

Advocaat   

Een advocaat kent het recht en helpt daarom 

de verdachte. Het moet een eerlijk proces zijn, 

want een verdachte hoeft helemaal niet 

schuldig te zijn.  

 

Publiek   

Iedere burger boven de 18 heeft het recht om 

een strafzitting bij te wonen. Je kunt op de 

publieke tribune kijken hoe het er in de 

rechtszaal aan toegaat. 

 

Officier van justitie   

De officier van justitie beslist of een verdachte 

voor de rechter moet komen en bereidt de 

strafzaak voor. In de rechtszaal vertelt de 

officier van justitie wat hij/zij van de zaak vindt 

en eist een straf. 

 

Griffier   

De griffier zit rechts van de rechter(s). De 

griffier maakt het verslag van de zitting. Zo’n 

verslag heet een proces-verbaal. 

 

Slachtoffer  

Slachtoffers mogen tijdens een strafzitting om 

schadevergoeding vragen. Slachtoffers, of 

nabestaanden, mogen tijdens de rechtszitting 

hun verhaal vertellen. 

 

Verdachte  

Een verdachte is onschuldig tot het tegendeel 

is bewezen. De verdachte heeft recht op een 

advocaat en recht om te zwijgen. Ook krijgt de 

verdachte het laatste woord. 

 

Getuige  

De getuige heeft iets gezien of gehoord dat 

belangrijk is voor de zaak. Getuigen vertellen 

tijdens de rechtszitting hun verhaal. Getuigen 

mogen niet liegen, anders krijgen ze een straf. 

 

Bode  

De bode zorgt ervoor dat iedereen op het 

goede moment de zaal wordt binnengebracht. 

Aan het begin van een zitting roept de bode de 

naam van de verdachte. 

 

Parketpolitie  

De parketpolitie zorgt voor de veiligheid in de 

rechtbank. De parketpolitie brengt de 

verdachte vanuit de cel in het gerechtsgebouw 

naar de rechtszaal. 

 

Journalist  

Bij belangrijke rechtszaken zijn er journalisten 

aanwezig om op te schrijven wat er gebeurt. 

Journalisten mogen niet filmen of fotograferen. 

 

Rechtbanktekenaar  

Bij belangrijke rechtszaken zit er ook een 

rechtbanktekenaar in de zaal. Dat komt omdat 

in Nederland de verdachte niet gefilmd of 

gefotografeerd mag worden. 

 

Deuren   

De officier van justitie en de rechters hebben 

elk een eigen deur. Dat laat zien dat de rechter 

onafhankelijk en onpartijdig is.  


