Wat zou jij doen als je … was?

Lees het volgende artikeltje

Marijke van de Broek wordt op donderdag 7 mei om 22.00 uur op straat in elkaar geslagen
door een man. Een voorbijganger ziet het en belt meteen de politie. De politie komt snel en
stopt de mishandeling. De mishandelaar Luuk Pietersen wordt opgepakt en gearresteerd.
Marijke doet aangifte bij de politie. Ze vertelt dat ze de man niet kent en dat hij haar
probeerde te beroven. Toen zij dat probeerde te voorkomen, begon hij haar heel hard te
slaan. Luuk Pietersen krijgt een advocaat toegewezen en wordt door politieagenten
ondervraagd. Tijdens dat vraaggesprek, het verhoor, zegt hij dat hij Marijke van de Broek
helemaal niet heeft geslagen. Luuk Pietersen wordt aangeklaagd door de officier van
justitie voor mishandeling en moet voor de rechter verschijnen.

Opdracht 1: Verbind de juiste personen en rollen met elkaar

Wie is in deze zaak het slachtoffer?

Voorbijganger

En wie is de dader?

Marijke van de Broek

En wie de getuige?

Luuk Pietersen

Er worden in de tekst vier beroepen genoemd die een rol hebben in een strafproces:
*politieagent
*advocaat
*officier van justitie
*rechter

Een politieagent arresteert en ondervraagt een verdachte. De politieagent neemt ook de
aangifte van het slachtoffer op en het verhaal van de getuige. Alles wat hij heeft gehoord,
schrijft hij op in een proces-verbaal.
Een advocaat staat de verdachte bij tijdens het verhoor én in de rechtszaal. Hij komt op
voor de belangen van de verdachte
Een officier van justitie komt op voor de belangen van het slachtoffer.
Een rechter luistert heel goed naar het verhaal van het slachtoffer, de dader, de getuige, de
advocaat en officier van justitie. Als hij alle verhalen heeft gehoord bepaalt hij op basis van
alle feiten welke straf de verdachte krijgt.

Opdracht 2: Wat zou jij doen?
Stel je bent de politieagent in deze zaak. Welke drie vragen zou jij aan de verdachte stellen?
1.
2.
3.

Stel je bent rechter in deze zaak. Welke straf vind jij dat de verdachte verdient en waarom?

Opdracht 3: Wie zou jij willen zijn?

Nu weet je welke rol je kunt hebben in een strafproces. Maar…. welk beroep lijkt jou het
leukst? Politieagent? Advocaat? Officier van justitie? Rechter? Schrijf in minimaal 50
woorden op waarom je voor dat beroep zou kiezen?
Ik zou …………………………… willen worden omdat…

Opdracht 4: zoek op internet plaatjes van de werkkleding van jouw favoriete beroep en
plak ze hieronder. Je mag ook een tekening maken.

Je mag jouw antwoorden weer mailen naar yvonne.knobel@imcbasis.nl

