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Rolbeschrijving: Rechter 

Wat doet een strafrechter?  
Jij beoordeelt als strafrechter of iemand een strafbaar feit heeft gepleegd en of hij daarvoor gestraft moet 

worden. Er zijn drie belangrijke vragen die je als rechter probeert te beantwoorden tijdens de rechtszaak:  

1. Is de tenlastelegging (de mishandeling van Petra de Jong) te bewijzen?  

2. Gaat het om een strafbaar feit?  

3. Is de verdachte inderdaad schuldig?  

 

Als je op alle drie de vragen ‘ja’ kunt antwoorden, dan is de verdachte schuldig (aan het strafbaar feit dat in de 

tenlastelegging is omschreven).  

 

Taak 1: Als rechter zit je de rechtszaak voor. Dit betekent dat je de tijd in de gaten houdt en zorgt dat iedereen 

aan het woord komt.  

Taak 2: Je ondervraagt de verdachte om te onderzoeken wat er precies gebeurd is.  

Taak 3: Je verhoort de getuige.  

Taak 4: Vonnis: aan het einde van de rechtszaak bepaal jij of de verdachte schuldig is en welke straf de 

verdachte krijgt. Dit vertel je de verdachte en andere aanwezigen. Leg ook uit waarom de verdachte wel of niet 

schuldig is en waarom je deze straf oplegt of de verdachte vrijspreekt. 

 
Wat moeten jullie voorbereiden? 
1. Rolverdeling  

Tijdens de rechtszaak nemen drie van jullie plaats in de stoelen van de rechters. De anderen zijn publiek. 

Bepaal wie van jullie in de stoelen van de rechters gaan zitten en verdeel onder de drie rechters de volgende 

drie taken:  

1. De rechtszaak voorzitten  

2. De verdachte ondervragen  

3. Het vonnis uitspreken  

Tijdens de rechtszaak mag je elkaar wel helpen, als iemand even niet meer weet wat hij moet zeggen. 

 

2. De rechtszaak voorzitten  

Samen bedenken jullie hoe degene die van jullie de rechtszaak voor gaat zitten dat het beste kan doen. Het is 

als voorzitter je taak om te zorgen dat iedereen aan het woord komt.  

 

3. Ondervraging verdachte  

Bedenk wat jullie willen weten van de verdachte. Met vragen probeer je te ontdekken wat er precies gebeurd 

is. Je probeert achter de volgende dingen te komen:  

1. Is de tenlastelegging te bewijzen?  

2. Gaat het om een strafbaar feit?  

3. Is de verdachte inderdaad schuldig?  

Eén persoon schrijft de vragen voor de verdachte op die je met je groepje bedacht hebt.  

 

4. Verhoor 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.  
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5. Het vonnis  

Jullie bepalen of de verdachte schuldig is en welke straf de verdachte krijgt. Denk er samen goed over na. In het 

vonnis leg je uit waarom de verdachte wel of niet schuldig is en waarom je deze straf oplegt of de verdachte 

vrijspreekt. Na de schorsing vertelt één van jullie het vonnis. Let op! Je mag geen hogere straf uitdelen dan in 

de wet vermeld staat.  

 


