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Rolbeschrijving: Officier van justitie 

Wat doet een officier van justitie?  
Het is de taak van de officier om mensen die de wet overtreden op te sporen en voor de rechter te brengen. 

Het Openbaar Ministerie (OM) is verantwoordelijk voor de opsporing en vervolging van strafbare feiten. Ook 

moet het ervoor zorgen dat het vonnis van de rechter wordt uitgevoerd.  

 

Jullie taken als officier van justitie tijdens de rechtszaak zijn:  

 

Taak 1: Voorlezen van de tenlastelegging. Hierin staat waar de verdachte van wordt beschuldigd.  

Taak 2: Vragen stellen aan de getuige.  

Taak 3: Het requisitoir. Dit is een verhaal waarmee je de rechters vertelt wat de feiten zijn en wat jouw mening 

hierover is. Je geeft argumenten voor je mening. Aan het eind van het requisitoir eis je een straf of je vraagt de 

rechter de verdachte vrij te spreken.  

 

 

Wat moeten jullie voorbereiden? 
1. Rolverdeling  

Bepaal eerst wie de aanklacht voorleest en wie het requisitoir gaat houden. Deze twee mensen gaan straks op 

de plek van de officieren zitten. De anderen zijn tijdens het rollenspel publiek.  

 

2. Aanklacht  

Daarna ga je met zijn allen de aanklacht schrijven, die één van jullie bij de opening van de rechtszaak voorleest. 

In de aanklacht staat wat de verdachte heeft ‘misdaan’. Gebruik hiervoor de casus. Gebruik deze beginzin: “De 

verdachte wordt aangeklaagd wegens…”  

 

3. Ondervragen getuige  

Bedenk wat jullie willen weten van de getuige. Met vragen probeer je te ontdekken wat hij precies gezien 

heeft. Je probeert achter de volgende dingen te komen: 1. Klopt de verklaring die de getuige bij de politie geeft 

afgelegd? 2. Is het geheugen van de getuige betrouwbaar? Eén persoon schrijft de vragen voor de getuige op 

die je met je groepje bedacht hebt.  

 

4. Requisitoir  

Schrijf op wat de feiten zijn en wat jullie mening hierover is. Schrijf van tevoren alvast een paar argumenten op 

die je kunt bedenken op basis van de casus. Degene die het requisitoir gaat houden, kan tijdens de 

ondervraging van de verdachte nog wat argumenten toevoegen of iets veranderen aan zijn verhaal. Aan het 

eind van het requisitoir eis je een straf, bijvoorbeeld gevangenisstraf, taakstraf of geldboete. Jullie mogen zelf 

bedenken wat jullie een goede straf vinden, maar je mag geen hogere straf eisen dan in het wetboek staat.  

 


