QUIZ: BEFJE OM BEFJE AF
KORTE OMSCHRIJVING
Alle deelnemers vouwen van papier een witte bef en gaan staan. Je stelt steeds een quizvraag, eventueel
ondersteund met de PowerPoint, en stelt de deelnemers de vraag: befje om (eerste antwoord) of befje af
(tweede antwoord)? Deelnemers die het verkeerde antwoord geven gaan zitten. Je kunt eindigen met een
schattingsvraag, zodat er één winnaar overblijft. De winnaar geef je een sleutelhanger met ooievaar in toga.

LEERDOELEN
Deelnemers leren spelenderwijs over de rechtspraak; een paar veel gehoorde misverstanden over rechtspraak
worden behandeld.

BENODIGDHEDEN
PowerPoint ( of  of )
Per deelnemer een wit A4’tje
Sleutelhanger met een ooievaar in toga

DUUR
15 minuten

HANDLEIDING
1.

Leg de werkvorm uit. Vertel dat het een afvalrace is. Bij elke vraag is de keuze A (befje om) of B (befje
af). Alle deelnemers staan aan het begin van de quiz. Als iemand een vraag verkeerd beantwoordt, dan
moet hij of zij gaan zitten. Voor de winnaar is er een leuk prijsje.
De vragen zijn van verschillende niveaus:
 voor mensen met een heel laag kennis- en denkniveau (o.a. licht verstandelijk beperkten)
 voor laaggeletterde, autochtone Nederlanders, anderstaligen/nieuwe Nederlanders, mensen laag
op de sociaal-maatschappelijke ladder
 voor mensen met een hoger kennis- en denkniveau en wat meer status

2.

Deel de witte A4’tjes uit en laat zien hoe ze een befje kunnen vouwen. Je kunt de deelnemers
eventueel laten zien wat de bef van een toga is. Je hebt immers een toga bij je.

3.

Vraag de deelnemers vervolgens om te gaan staan. Mensen die slecht ter been zijn of mensen die
weigeren te gaan staan, laat je zitten. Het moet ten slotte leuk zijn voor iedereen.

4.

Start de quiz. Je kunt de vragen via de PowerPoint laten zien. Geef steeds enkele seconden de tijd om
te antwoorden. Laat door aftellen weten wanneer de bedenktijd om is.

5.

Beëindig de quiz als je alle vragen hebt gesteld, of als je aan de energie merkt dat het te lang duurt. Je
kunt altijd de schattingsvraag stellen om de quiz te beëindigen. De winnaar geef je de sleutelhanger.

 Schattingsvraag: Hoeveel rechters zijn er in Nederland? - Antwoord: 2359 rechters
 Schattingsvraag Hoeveel jongeren hebben in 2014 een Halt-straf gekregen? – Antwoord: 16590
 Schattingsvraag: Hoeveel procent van de rechters is man? - Antwoord: 44% (cijfer eind 2014)

VRAGEN EN ANTWOORDEN

1. Hoe heet de ‘jurk’ van een rechter?
Befje om: toga
Befje af: baret
2. Welk gereedschap zie je wel eens in een rechtszaak?
Befje om: schroevendraaier
Befje af: hamer
3. Hebben we in Nederland de doodstraf?
Befje om: ja
Befje af: nee
4. Wie bepaalt wat voor straf je krijgt?
Befje om: rechter
Befje af: politie
5. Wanneer ben je voor de rechter geen kind meer?
Befje om: vanaf 16 jaar
Befje af: vanaf 18 jaar
6. Wat is de zwaarste gevangenisstraf in Nederland?
Befje om: levenslang
Befje af: 30 jaar
7. Het kantoor van een rechter heet:
Befje om: rechtswinkel
Befje af: rechtbank
8. Wie kan jou helpen in een rechtszaak?
Befje om: advocaat
Befje af: officier van justitie
9. De meeste ruzies worden opgelost:
Befje om: zonder rechter
Befje af: met rechter
10. Wie maken de regels in Nederland?
Befje om: de politiek
Befje af: rechters

Schattingsvraag: Hoeveel rechters zijn er in Nederland? Antwoord: 2359 rechters
Achtergrondinformatie: Het getal 2359 komt uit eind 2014 en dan tel je alle rechters van rechtbanken,
gerechtshoven en hogere colleges mee.

1. De meeste ruzies worden opgelost:
Befje om: zonder rechter
Befje af: met rechter
2. Heb je altijd een advocaat nodig als je wilt scheiden?
Befje om: Ja
Befje af: Nee
3. Zijn alle rechtszittingen openbaar?
Befje om: Ja, maar er mag meestal niet gefilmd worden.
Befje af: Nee, zittingen met kinderen bijvoorbeeld niet.
4. Wat is de zwaarste gevangenisstraf in Nederland?
Befje om: levenslang
Befje af: 30 jaar
5. Waarom dragen rechters een toga?
Befje om: Een toga heeft een afschrikwekkende werking.
Befje af: Een toga laat zien dat rechters onafhankelijk zijn.
6. Als je tweederde van je straf hebt uitgezeten, kom je altijd vrij.
Befje om: Waar
Befje af: Niet waar
7. Waar zitten de juryleden tijdens de rechtszaak?
Befje om: Links van de rechter.
Befje af: Nergens. We zijn niet in Amerika!
8. Is het verboden om dronken op de fiets te zitten?
Befje om: Ja
Befje af: Nee
9. Hoe oud moet je (minimaal) zijn om bij een strafzaak op de publieke tribune te mogen zitten?
Befje om: 12 jaar
Befje af: 16 jaar
10. Fietsendiefstal is:
Befje om: een misdrijf
Befje af: een overtreding

 Schattingsvraag Hoeveel jongeren hebben in 2014 een Halt-straf gekregen?
Antwoord: 16590


1. Waarom dragen rechters een toga?
Befje om: Een toga heeft een afschrikwekkende werking.
Befje af: Een toga laat zien dat rechters onafhankelijk zijn.
2. Zijn alle rechtszittingen openbaar?
Befje om: Ja, maar er mag meestal niet gefilmd worden.
Befje af: Nee, zittingen met kinderen bijvoorbeeld niet.
3. Waar zitten de juryleden tijdens de rechtszaak?
Befje om: Links van de rechter.
Befje af: Nergens. We zijn niet in Amerika!
4. Als je tweederde van je straf hebt uitgezeten, kom je altijd vrij.
Befje om: Waar
Befje af: Niet waar
5. Is het verboden om dronken op de fiets te zitten?
Befje om: Ja
Befje af: Nee
6. Mag je voor de wet trouwen als je jonger dan achttien jaar bent?
Befje om: Ja, dat mag als je echt van elkaar houdt.
Befje af: Nee, tenzij je een kind krijgt of toestemming hebt van de minister.
7. Fietsendiefstal is:
Befje om: een misdrijf
Befje af: een overtreding
8. Als een verdachte bekent, wordt hij meteen veroordeeld.
Befje om: Waar
Befje af: Niet waar
9. Kan de rechter kinderen die spijbelen uit huis plaatsen?
Befje om: Ja, maar dan moet het wel goed mis zijn.
Befje af: Nee, dat is een veel te zware maatregel.
10. Wat is de hoogste celstraf die iemand van 15 jaar kan krijgen?
Befje om: 12 maanden
Befje af: 24 maanden
Schattingsvraag: Hoeveel procent van de rechters is man?
Antwoord: 44%
Achtergrondinformatie: Dit percentage komt uit eind 2014.

