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Videofragment: Hoe kun je een liegend individu uit de massa halen? 
 
(geleide samenvatting) 
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Beoordelingsmodel 
 
 

 
 

Videofragment:  
Hoe kun je een liegend individu uit de massa halen 

 
  maximumscore 17 

 

 1 Drie zaken die belangrijk zijn als je wilt achterhalen of iemand liegt: 
  1 Je moet kijken naar observeerbare verschillen tussen leugenaar en 

waarheidspreker (niet gedrag, wel inhoud, taal) 1 
  2 Je moet weten waar je op moet letten 1 
  3 Je moet deze verschillen kunnen oppikken 1 
 2 Drie aspecten die kenmerkend zijn voor iemand die liegt: 
  1 Een leugenaar geeft minder details (dan iemand die de waarheid spreekt) 1 
  2 Een leugenaar past zijn verhaal minder snel aan 1 
  3 Een leugenaar heeft inconsistenties/tegenspraak in zijn verklaring  

(want hij moet alles onthouden) 1 
 3 Wat het letten op inhoudelijke signalen om een leugenaar te ontmaskeren  

heeft opgeleverd: 
  Het resultaat van leugenherkenning gaat van 50% herkenning naar 70% 

herkenning 1 
 4 Twee voordelen aan het gebruik van de computer bij het opsporen van 

leugens: 
  1 Het is nauwkeuriger: Als je twee computers hetzelfde laat analyseren,  

komt er hetzelfde uit 1 
  2 Er kunnen taalpatronen ontdekt worden 1 
 5 Twee stappen om leugenaars op te sporen die nu meestal worden ingezet: 
  1 Er wordt gelet op verdachte signalen (bij een persoon) 1 
  2 (en) er wordt vervolgens gevraagd naar valse intenties (bij die persoon) 1 
 6 Drie dingen die van belang zijn bij actief verhoren: 
  1 achterstevoren laten vertellen 1 
  2 schets locatie laten maken 1 
  3 onverwachte vragen stellen 1 
 7 Waarom actief verhoren geschikt is: 
  Actief verhoren is geschikt omdat een leugen moeilijker is te onthouden  

dan de waarheid 1 
 8 Wel en niet doen bij verhoren om een leugenaar op te sporen: 
  1 wel: letten op de inhoud van wat de verdachte vertelt 1 
  2 niet: alleen maar kijken naar het gedrag van een verdachte 1 
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