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Rolbeschrijving: Verdachte en Advocaat 

Jullie zijn de verdachte en de advocaat in deze rechtszaak.  

 

 

Wat doet een verdachte tijdens een rechtszaak?  
 
De verdachte mag tijdens de rechtszaak twee keer spreken:  
 
1. De ondervraging 
Er worden vragen gesteld door de rechter. Je hoeft niet te antwoorden, maar misschien wil je wel uitleggen 
waarom je geen straf moet krijgen.  
 
2. Het laatste woord 
Als verdachte krijg jij het laatste woord voordat de rechter een uitspraak doet. Je kunt zeggen dat je spijt hebt 
of onschuldig bent, maar ook nu hoef je niets te zeggen.  
 

Wat doet een advocaat tijdens een rechtszaak?  
 
1. De advocaat mag vragen stellen aan de getuige  
2. De advocaat mag het pleidooi houden. Dit is een verhaal met argumenten waarom de verdachte geen straf 
(of minder straf) verdient.  

 
Wat moeten jullie voorbereiden? 
 
1. Rolverdeling  
Bepaal eerst wie straks de verdachte speelt en wie de advocaat. De andere leerlingen zijn tijdens het rollenspel 
publiek.  
 
2. Bereid de rol van de verdachte voor 
Tijdens de rechtszaak stelt de rechter een aantal vragen aan de verdachte. Bedenk samen wat de verdachte 
tijdens de ondervraging gaat zeggen en of de verdachte op alles antwoord gaat geven. Je mag ook gebruik 
maken van je zwijgrecht en niets zeggen. Daarnaast krijgt de verdachte als allerlaatste het woord. Je kunt hier:  

- zeggen hoeveel spijt je hebt, en/of 

- benadrukken dat je onschuldig bent, en/of  

- vertellen hoe erg een straf voor jou zou zijn of  

- niets zeggen 
Bedenk samen of de verdachte iets gaat zeggen bij het laatste woord. Als hij wat gaat zeggen bedenk je samen 
wat dat zal zijn.  
 
3. Bereid de rol van de advocaat voor 

- Bedenk welke vragen je wilt stellen aan de getuige 

- Na het requisitoir van de officier van justitie is de advocaat aan de beurt om een pleidooi te houden. 

Bedenk samen vast hoe jullie gaan proberen de rechter te overtuigen van de onschuld (of beperkte 

schuld) van de verdachte. Hoe gaan jullie uitleggen waarom de verdachte geen straf verdient? Welke 

argumenten hebben jullie daarvoor? Schrijf een aantal argumenten op. De advocaat kan tijdens de 

rechtszaak dit nog aanvullen met argumenten uit de verhoren en het requisitoir.  
 


