
Welke vragen wil je stellen aan de verdachte? 

VRAAG 1:

VRAAG 2:

Welke vragen wil je stellen aan de politieagent?

VRAAG 1:

VRAAG 2:

Welke straf eis je voor de verdachte? Kies een van de onderstaande straffen.
Je mag ook een lagere straf kiezen. Maar geen hogere straf. Ik eis als straf:

Schrijf op waarom je deze straf eist. Ik eis deze straf omdat:

WERKBLAD

Het Mes

Mogelijke straffen Kies één van deze drie straffen 
(of vrijspraak):

–  2.500 euro boete voor zijn 
ouders

–  Werkstraf van 30 tot 60 uur 
(ongeveer 1 week werken)

–  Maximaal 9 maanden gevangenisstraf (als hij als 
volwassene berecht wordt)

–  Vrijspraak

Officier van Justitie
Jullie zijn de 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 Je mag dan 
bijvoorbeeld deze tekst voorlezen:

‘Ik heb al heel veel rechtszaken met verboden wapens 
gezien. Messen zijn heel gevaarlijk. Ik moet er niet 
aan denken wat er kan gebeuren als dat mes wordt 
gebruikt in een gevecht. Ik zou deze jongen graag als 
volwassene berechten en eis een extra hoge straf.’



Welke vragen wil je stellen aan de verdachte? 

VRAAG 1:

VRAAG 2:

Welke vragen wil je stellen aan de politieagent?

VRAAG 1:

VRAAG 2:

Pleidooi
Welke straf eis je voor de verdachte? Kies een van de onderstaande straffen. 
Waarschijnlijk kies je vrijspraak. Ik eis als straf:

Schrijf op waarom je vindt dat de verdachte deze straf moet krijgen. 
Ik vind dat de verdachte deze straf moet krijgen omdat:

Advocaat
Jullie zijn 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. Je mag 
dan bijvoorbeeld deze tekst voorlezen:

‘ De verdachte is erg geschrokken en moest huilen. 
De verdachte zegt dat iedereen tegenwoordig een 
mes heeft. De verdachte zegt dat hij het mes nog 
nooit gebruikt heeft. De verdachte vindt het  
vreemd dat hij gefouilleerd is, maar zijn vrienden 
niet. Je mag niet iedereen zo maar fouilleren. Dat is 
oneerlijk.’

WERKBLAD

Het Mes

Mogelijke straffen Kies één van deze drie straffen 
(of vrijspraak):

–  2.500 euro boete voor zijn 
ouders

–  Werkstraf van 30 tot 60 uur 
(ongeveer 1 week werken)

–  Maximaal 9 maanden gevangenisstraf (als hij als 
volwassene berecht wordt)

–  Vrijspraak



Verdachte
Jullie zijn 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. Je mag dan bijvoorbeeld deze tekst 
voorlezen:

‘ Mijn vader de burgemeester vindt het niet leuk dat ik 
ben opgepakt. Ik word bedreigd door iemand van 
mijn eigen school. Ik wil me kunnen verdedigen als 
hij me aanvalt. Ik weet dat ik het niet had moeten 
doen. Ik heb mijn lesje wel geleerd, daarom vind  
ik dat ik geen (of een lage) straf moet krijgen.  
Mijn vader, de burgemeester, zal goed op me letten.’

WERKBLAD

Het Mes

Wat is er volgens jou gebeurd?

Laatste woord
Je hebt het laatste woord. Wat wil je de rechter vertellen?

Geachte rechter,



Politieagent
Jullie zijn de poltieagent
Politieagenten mogen niet liegen, anders krijgen ze 
een straf. Je mag tijdens de rechtszitting deze tekst 
voorlezen.

‘  Ik heb de jongen gefouilleerd en heb het mes gevon-
den en in beslag genomen. Deze jongen leek me 
iemand die een mes op zak zou kunnen hebben.  
Ik ben gebeld door de burgemeester om mijn aan- 
gifte in te trekken.’

WERKBLAD

Het Mes

Wat is er volgens jou gebeurd?



Rechtbanktekenaar
Bij belangrijke rechtszaken zit er ook een rechtbank-
tekenaar in de zaal. 
Dat komt omdat in Nederland de verdachte niet gefilmd 
of gefotografeerd mag worden. Een rechtbanktekenaar 
maakt dan een tekening van de zijkant van het gezicht 
van de verdachte. 

Je vindt hier een voorbeeld van een rechtbank- 
tekenaar: https://nl.pinterest.com/adrienstanziani/

WERKBLAD

Het Mes

Maak een tekening van de verdachte:



Welke vragen wil je stellen aan de verdachte? 

VRAAG 1:

VRAAG 2:

Welke vragen wil je stellen aan de politieagent?

VRAAG 1:

VRAAG 2:

Uitspraak

Overleg met de andere rechters en kom tot een straf. Welke straf eis je voor de
erdachte? Kies een van de onderstaande straffen. Je mag ook een lagere straf kiezen.
Maar geen hogere straf. Ik eis als straf:

Schrijf op waarom je deze straf eist. Ik eis deze straf omdat:

WERKBLAD

Het Mes

Mogelijke straffen Kies één van deze drie straffen 
(of vrijspraak):

–  2.500 euro boete voor zijn 
ouders

–  Werkstraf van 30 tot 60 uur 
(ongeveer 1 week werken)

–  Maximaal 9 maanden gevangenisstraf (als hij als 
volwassene berecht wordt)

–  Vrijspraak

Rechter 
Jullie zijn rechters.
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. De rechter probeert neutraal 
te blijven.

Wat is er precies gebeurd? Moet deze jongen als 
volwassene berecht worden? Heeft de agent zich wel 
aan de regels gehouden?




