
 

DNA tot Z in de klas 
Alle misdaad de wereld uit 
 

Leeftijd: 16-18 jaar   
Niveau:  VO bovenbouw 
 
Samengevat 
Op een plaats delict blijft altijd wel DNA 
achter. Met een DNA-profiel kunnen 
misdadigers sneller worden opgespoord. 
Hoe wordt zo’n DNA-profiel opgesteld en 
zijn er ook nadelen? 
 
Vakgebied 
Biologie  
 
Kernbegrippen 
Forensisch onderzoek, DNA-onderzoek, 
technologie, laboratorium. 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij het 
examenprogramma Natuurkunde, domein 
H en het examenprogramma biologie 
subdomein: A1.7, A2.3. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘Van 
DNA tot Z in de klas’. Op Schooltv.nl vind je 
meer video’s bij dit thema zoals: 
‘Wetenschappers onderzoeken het brein‘. 
 
Antwoorden 
1a Twee verschillende DNA-sporen die zijn 
vermengd. b Door infrarood licht. 2 
veiliggesteld, ingepakt, geseald en in 
papieren zakken gedaan. 3 De woorden 
die niet doorgestreept moeten zijn: 
vijftien, niets. 4a De fysieke kenmerken 
van een persoon die terug te zien zijn in 
je DNA. b Omdat je er dan achter kan 
komen hoe iemand eruitziet, dus dan 
weet je waar je op moet letten bij de 
verdachten. 5 A Onjuist. B Onjuist. C Juist. 
6a Als je de nadruk legt op fenotypering 
dan ga je vooral op uiterlijke kenmerken 
letten en krijg je last van stereotypen. b 
Eigen antwoord. Bijvoorbeeld: Mensen met 
grote oren zijn vaak schuldig aan 
criminele activiteiten. Hij heeft grote oren 
dus hij zal wel crimineel zijn.  

Kijkvragen 
 
1a Wat is een mengspoor?  
b Waardoor kunnen forensisch 
onderzoekers bloedsporen zien op het 
scherm?  
 
2 Zet de volgende handelingen in de juiste 
volgorde: Bewijsmateriaal wordt: ingepakt - 
geseald- - in een papieren zakken gedaan - 
veiliggesteld. 
 
3 Streep door wat niet van toepassing is: 
Bij DNA-onderzoek kijken ze naar 
tien/vijftien/twintig gebieden die een  
unieke cijfercode laten zien die in ieders 
DNA zit. De gebieden zeggen niets/iets over 
hoe je er uit ziet. 
 
4a Wat is een fenotype?  
b Waarom kan een fenotype nuttig zijn om 
verdachten op te sporen? 
 
5 Jorim Tielbeek doet onderzoek naar 
aanwijzingen dat aanleg voor crimineel 
gedrag in het DNA te zien is. Zijn de 
volgende stellingen juist of onjuist? 
A Er bestaat een criminaliteitsgen.   
B In de toekomst kan de wetenschap 
voorspellen wie er crimineel is of wordt. 
C Sommige mensen hebben meer aanleg 
voor criminaliteit dan andere mensen. 
 

 
 
Verdiepingsvragen 
 
6a Leg uit wat het gevaar is van 
fenotypering volgens Amada M’charek.  
b Noem hier een voorbeeld van.  
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