
Thema: lichaam - persoonsbeschrijvingen. Kijk- en Luisteroefening 

A. Opzoeken van informatie: 

Ga naar https://www.politie.nl/  Klik bovenaan de website op ‘Gezocht en Vermist ’ Klik op links van de pagina op 

‘Vermist’. 

 

 

 

Zoek onderstaande vermiste personen en los de vragen op. 

1. Dominique Mergelsberg  

 
Op welke datum raakte Dominique vermist? ………………………………………………………………… 
 
Waar raakte Dominique vermist? ………………………………………………………………….………………. 
 
Hoe groot is Dominique? ………………………………………………………………….……………………………. 
 
Welke kleur ogen heeft Dominique? ………………………………………………………………….………….. 

https://www.politie.nl/


 
Welke kleur schoenen droeg Dominique? …………………………………………………………………….. 
 
 

2. Henry Pfaff 

 
Bij welke categorie vermisten zoek je Henry (30 jaar) op de website?. ……………………………. 
 
Waar raakte Henry vermist? ………………………………………………………………….……………… 
 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-rOra8WnKUI&feature=youtu.be 
https://opsporingverzocht.avrotros.nl/zaken/item/beelden-van-verdachten-achter-bloedprik-babbeltruc/ 

3. Bloedprikbabbeltruc - Wie zijn deze nepverpleegkundigen? 

 Wat wordt er gezegd over deze personen onder ‘Opsporing Verzocht’? ……………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
Wat is de datum van de uitzending? …………………………………………………………………………….. 
 
Wat is het plaats delict?  ……………………………………………………………………… 
 
Wat moet je doen bij een  (vermeend) bezoek van hen? ……………………………………………………………… 
 
Hoe gaan ze te werk? ………………………………………………………………….………………… 
 
 
 
Opzoeken op internet vind ik… 

     

heel moeilijk moeilijk het gaat wel makkelijk heel makkelijk 

 

Opsporingsbericht 

Gisèle BASUAMINA MAMPYA 
Datum: zaterdag 10/10/2015 
Plaats: Leuven 
Uur: 16:20 
 
De politie en het parket van Leuven vragen te willen uitkijken naar een zwanger meisje 
van 17 dat sinds 8 oktober 2011 wordt vermist. 
 
Die zaterdag bezocht de minderjarige Gisèle BASUAMINA MAMPYA, samen met een 

groep bewoners van het centrum Fedasil, de stad Leuven. Om 16:20 uur werd ze door haar medebewoonsters 
voor het laatst gezien aan de bushalte op het Martelarenplein in Leuven. Sindsdien ontbreekt ieder spoor. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-rOra8WnKUI&feature=youtu.be
https://opsporingverzocht.avrotros.nl/zaken/item/beelden-van-verdachten-achter-bloedprik-babbeltruc/
http://www.politie.be/files/fed/attachments/daa90ef501eb4d16e420d9821507cc3b.jpg


Gisèle heeft de Congolese nationaliteit, maar verblijft aan de Haachtsesteenweg in Steenokkerzeel. Ze is 
ongeveer 1m60 en normaal gebouwd. Ze heeft zwart, halflang haar in kleine vlechten en ze heeft een opvallend 
putje in haar kin. Het vermiste meisje is 7 maanden zwanger. Op het ogenblik van de verdwijning droeg ze een 
lange kaki kleurige jas, een zwarte pull met rolkraag en een blauwe jeansbroek met versieringen. 
 
Getuigenissen 
Heeft u meer informatie over dit feit, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 
30 300. 
U kan ook reageren via email: opsporingen@police.belgium.eu 

 

B.    Persoonsbeschrijving maken (kijk- en schrijfopdracht) 

Maak groepjes van vier of vijf leerlingen / studenten en bekijk de drie foto’s (bron: Pexels). Of zoek een duidelijke 
foto van een persoon op het internet, in de krant of in een tijdschrift: een man, een vrouw, een kind…  
Maak een luistertekstje op basis van een foto naar keuze. Schrijf minimum 8 zinnen en schrijf in de o.v.t. Geef  de 
persoon een naam en geef een datum, een plaats en een uur van een gebeurtenis. Beschrijf de persoon:  
uiterlijk, kleding, lengte… Geef 10 verschillende kenmerken.  
 
Schrijf zo objectief mogelijk. Ben je bewust van de werking van bijvoeglijke naamwoorden, mogelijke interpretatie 
van zinnen en uitdrukkingen, gekleurd taalgebruik door onder meer meningen, waarden en normen en 
vooroordelen. Let  ook op de begrijpelijkheid en samenhang in de beschrijving, als ook op de zinsbouw. Schrijf 
volledige zinnen en schrijf de tekst logisch aan elkaar. Noteer contactgegevens: op welk e-mailadres en 
telefoonnummer kunnen anderen jou bereiken wanneer ze meer weten of informatie willen over de persoon. 
 
 
Om de beurt lest een leerling / student zijn of haar tekst voor. De anderen luisteren naar de persoonsbeschrijving 
en  vullen de gegevens van de persoon in. 
Een leerling omschrijft de persoon op de foto’s zo gedetailleerd mogelijk. De anderen proberen de persoon na te 

tekenen op basis van de informatie die ze krijgen. Ze maken als het ware een soort robotfoto. 

Bij elke foto kan een ander de beurt  overnemen om een beschrijving te maken. Ook kunnen meerdere leerlingen 

een luistertekstje opstellen, zodat er kan worden vergeleken. Tot slot worden de resultaten in tekst en tekening 

bekeken.  Mochten de robotfoto’s of beschrijvingen niet echt geslaagd of gedetailleerd zijn, dan worden kan 

besproken wat er misschien is misgelopen.

 



 

 

Luister naar de persoonsbeschrijving. 

Vul de gegevens van de persoon  in.  

 
 
 
 
 
 



VERMIST 
 
Naam: ………………………………………………… 
 
Datum: ………………………………………………. 
 
Plaats: ………………………………………………… 
 
Uur: …………………………………………………… 
 
 
 

Op ……………………………………. om ……………………………………. te …………………………. werd 

…………………………………….. voor het laatst gezien aan/in/op 

………………………………………………………………………………………. Sindsdien ontbreekt ieder spoor. 

Beschrijving 
 
Voornaam: ………………… Familienaam: …….……………… 
 
Nationaliteit: ……………… Haar: ………………………………… 
 
Leeftijd: …………………..… Kleur ogen: ………………………. 
 
Huidskleur: ………………… Lengte: …………………………….. 
 
Kleding: ………………………………………………………………. en  
 
….………………………………………………………………………………………………………….……………………

…………………………………………………………………………………….………………………………………………

………………………………………………………….…………………………………………………………………………

……………………………….……………………………………………………………………………………………………

…….………………………………………………………………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………………………….……………………………………………

…………………………………………………………….………………………………………………………………………

………………………………….…………………………………………………………… 

Getuigenissen 

………………………………………………………………….…………………………………………………………… 

………………………………………………………………….…………………………………………………………… 
 
Maak een robottekening 


