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Naam leerling: ________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 Kijk-/Luistertoets Nederlands 
 
 
 
 
 
Opdracht met uitwerkblad. 
 
Bij deze toets hoort een videofragment. 
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Opdracht bij videofragment: 
 
Hoe kun je een liegend individu uit de massa halen? 

 
Je gaat kijken naar een opname van een college van dr. Bogaard over het 
herkennen van leugens. Maak van dit college een samenvatting.  
Maak daarbij gebruik van onderstaand schema en schrijf je samenvatting 
op het uitwerkblad, bladzijde 3 en 4 van dit boekje. 
Zorg ervoor dat je samenvatting tussen de 150 en 200 woorden telt.  
 
 

Schema  
 

punten Typering 

3p 1 Drie zaken die belangrijk zijn als je wilt achterhalen of iemand liegt 

3p 2 Drie aspecten die kenmerkend zijn voor iemand die liegt 

1p 3 Wat het letten op inhoudelijke signalen om een leugenaar te ontmaskeren 
heeft opgeleverd 

2p 4 Twee voordelen aan het gebruik van de computer bij het opsporen van 
leugens 

2p 5 Twee stappen om leugenaars op te sporen die nu meestal worden ingezet  

3p 6 Drie dingen die van belang zijn bij actief verhoren 

1p 7 Waarom actief verhoren geschikt is 

2p 8 Wat je wel en niet moet doen bij verhoren om een leugenaar op te sporen 
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Naam leerling: ___________________________________________________________________ 
 
 
 

Uitwerkblad bij videofragment:  
Hoe kun je een liegend individu uit de massa halen? 

 

3p 1 Drie zaken die belangrijk zijn als je wilt achterhalen of iemand liegt: 

  1  _____________________________________________________________  

   _______________________________________________________________  

  2  _____________________________________________________________  

   _______________________________________________________________  

  3  _____________________________________________________________  

   _______________________________________________________________  

3p 2 Drie aspecten die kenmerkend zijn voor iemand die liegt: 

  1  _____________________________________________________________  

   _______________________________________________________________  

  2  _____________________________________________________________  

   _______________________________________________________________  

  3  _____________________________________________________________  

1p 3  Wat het letten op inhoudelijke signalen om een leugenaar te ontmaskeren heeft 
opgeleverd: 

   _______________________________________________________________  

   _______________________________________________________________  

   _______________________________________________________________  

2p 4 Twee voordelen aan het gebruik van de computer bij het opsporen van leugens: 

  1  _____________________________________________________________  

   _______________________________________________________________  

  2  _____________________________________________________________  

   _______________________________________________________________  

2p 5 Twee stappen om leugenaars op te sporen die nu meestal worden ingezet : 

  1  _____________________________________________________________  

   _______________________________________________________________  

  2  _____________________________________________________________  

   _______________________________________________________________  



- 4 - 

 
Aantal woorden: ___________ 
 
 

3p 6 Drie dingen die van belang zijn bij actief verhoren: 

  1  _____________________________________________________________   

  2  _____________________________________________________________   

  3  _____________________________________________________________   

1p 7 Waarom actief verhoren geschikt is  __________________________________  

   _______________________________________________________________  
   _______________________________________________________________  

2p 8 Wat je wel en niet moet doen bij verhoren om een leugenaar op te sporen. 

  wel:  ___________________________________________________________  

   _______________________________________________________________  

  niet:  ___________________________________________________________  

   _______________________________________________________________  


