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WAT IS RECHTSPRAAK? 

KORTE OMSCHRIJVING 

Wat is rechtspraak eigenlijk? In dit onderdeel duiden deelnemers hun associaties bij het begrip ‘rechtspraak’. 
Op deze manier kom je er zelf een beetje achter wat voor doelgroep je ‘in huis’ hebt. Is er veel wantrouwen 
tegenover de rechtspraak of juist helemaal niet? Wat weten ze al van de Nederlandse rechtspraak?  

LEERDOELEN 

De deelnemers halen voorkennis op en ze krijgen de ruimte eventuele (voor)oordelen over de rechtspraak uit 

te spreken.  

BENODIGDHEDEN 

Kaartjes met plaatjes en woorden. 

Twee lege kaartjes. 

DUUR 

10-15 minuten 

HANDLEIDING 

 

1. Leg in de ruimte, bijvoorbeeld op een tafel in het midden, alle 18 kaartjes met daarop de woorden 

en plaatjes die mensen kunnen associëren bij ‘rechtspraak’.   
Je kunt ook de twee lege kaartjes neerleggen. Hierop mogen deelnemers zelf een associatiewoord 

opschrijven. Wijs de deelnemers wel even op deze kaartjes.  

 

2. Vraag de deelnemers een kaartje te pakken met daarop het woord dat zij het meest bij 

rechtspraak vinden horen. Vraag bij een grote groep maximaal vijf deelnemers om een kaartje te 

pakken.  

 

3. Als iedereen een kaartje heeft gekozen bespreek je de keuzes. Er zijn geen verkeerde keuzes. 

Waarom heeft iemand voor een bepaald kaartje gekozen en wat heeft dat met rechtspraak te 

maken?  

 

4. Maak een samenvatting aan de hand van enkele kaartjes, zodat je een antwoord op de vraag ‘Wat 
is rechtspraak?’ geeft.  
 

Voorbeeld van een samenvatting: 

Soms hebben mensen zo’n ruzie of conflict dat een rechter een uitspraak moet doen. De rechter 

is onafhankelijk: hij doet uitspraak op basis van de wet en het recht. De rechter luistert naar 

beide partijen: hij is onpartijdig. De rechter is er om conflicten op te lossen, maar ook om ervoor 

te zorgen dat criminelen worden gestraft. De rechter bepaalt of een verdachte schuldig is of niet. 

 

5. Vraag of iemand weet waarom er geen kaartje met het woord ‘jury’ lag. Films laten vaak 
Amerikaanse rechtszaken zien, maar in Nederland kennen we geen juryrechtspraak. 
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KAARTJES 

Toga Scheiding Hamer Onafhankelijkheid 

Rechter 

 

Gevangenis Crimineel Onpartijdig 

Politie 
Uitspraak Advocaat Spannend 

Saai 

 

Rechtbank Ruzie Verdachte

 

Eerlijk 

 

Wetboeken
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