
Doen! 

  

Werkboek Oogbewegingen 



Om te verkrijgen Zou je kunnen vragen 

Visueel herinnering Hoeveel ramen heeft je huis? Wat is het eerste wat je ziet 
als je wakker wordt? Hoe ziet je jas eruit? Wat was de kleur 
van je eerste fiets? Welk kleur haar had je eerste 
onderwijzer? Wat voor kleur heeft je voordeur? Hoe ziet 
het mooiste strand waar je ooit geweest bent er uit?  

Visueel constructie Hoe zal je eruit zien als je je haar paars verft? Stel je een 
roze olifant voor? Hoe zou je eruit zien met 3 ogen? Hoe 
zou je hond eruit zien als hij het hoofd had van een 
giraffe? Hoe ziet jouw sprookjeskasteel eruit? 

Auditief herinnering Wat was het eerste wat je zei vandaag? Wat voor geluid 
maakt je wekker? Hoe klinkt de stem van vader 
Abraham? Noem eens een favoriet liedje uit je jongere 
jaren? Van welk natuurgeluid hou je het meest? Zing eens 
in jezelf ‘slaap kindje slaap’? Herinner je het geluid van 
een cavia? 

Auditief constructie Hoe zou ik klinken als ik de stem had van Donald Duck? 
Als je een vraag kan stellen aan koningin Wilhelmina, wat 
zou je vragen? Stel je voor dat er nu een piano naar 
beneden valt, hoe klinkt dat? Hoe klinkt het als je 
lievelingslied op dubbele snelheid wordt afgespeeld?  

Kinesthetisch (gevoel) Hoe voelt het als je met je blote voeten door het zand 
loopt? Hoe voelt het als er water in je schoenen zit? Welke 
vloerbedekking in je huis in het zachts? Denk je in dat je in 
een lekker warm bad gaat liggen. Beschrijf eens het 
gevoel als je met je blote hand sneeuw oppakt.   

Auditief digitaal  
(gesprek in jezelf) 

Wat zeg je tegen jezelf als je jezelf aanmoedigt? Kun je de 
tafel van 7 achterstevoren opzeggen? Is er een lied of 
gedicht of kinderrijmpje dat je erg mooi vindt? Kun je de 
tekst in gedachten voordragen?  
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Oefening Oogbewegingen 

¤  Het observeren van oogbewegingen en herkennen bij welk 
representatiesysteem ze horen. 
¤  Zoek een proefpersoon 
¤  Lees de onderstaande zinnen voor aan je proefpersoon 
¤  Proefpersoon voert de opdracht uit door er aan te denken 

zonder dat  hardop antwoord te geven; de ogen bewegen zich 
ergens naar toe. 

¤  Je schrijft op wat de ander doet. 
¤  Na afloop uitwisseling zichtbaar waar de voorkeur van je 

proefpersoon  ligt? 



Om te verkrijgen Zou je kunnen vragen 

Visueel herinnering Welke kleur en welke vorm had de ingang van jouw 
lagere school? 
Wie heeft er in jouw familie de donkerste ogen? 
Wie van je vrienden is het langst? 
Wat is het mooiste landschap dat je ooit hebt gezien? 

Visueel constructie Maak in gedachten de volgende optelsom: 5327 + 1218 = 
Stel je voor dat je op een andere planeet bent. 
Stel je huiskamer voor met alle meubels op een andere 
plaats. 
zie een rood vierkant met erin een paarse driehoek en 
een geel rondje 

Auditief herinnering Hoe klinkt de ingesprektoon van de telefoon? 
Wat zijn de verschillen in stem tussen je vader en je 
moeder? 
Hoe klinken ijsblokjes die in een kristallen glas vallen? 
Hoe klinken de eerste tonen van het Wilhelmus? 

Auditief constructie Hoe klinkt onweer onder water? 
Hoe zou een drumsolo klinken op een draaiorgel? 
Hoe hard kunnen tien mensen schreeuwen? 
Hoe klinkt volkomen stilte? 
 

Kinesthetisch (gevoel) Hoe voelt je gemakkelijkste kledingstuk aan? 
Welke van je handen is nu het warmst? 
Als je je jas aantrekt, welke arm steek je dan het eerst in je 
mouw? 
Hoe zet je de versnelling van je auto in z’n achteruit 

Auditief digitaal  
(gesprek in jezelf) 

Hoe kan je dit het beste formuleren? 
Wat denk je nu? 
Kun je de eerste twee coupletten van het Wilhelmus 
opzeggen? 
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Oefening Oogbewegingen 

¤  Uitbreiding vragen 



Extra Oefeningen 

1.  Kijk eens naar een discussieprogramma op tv  en let deze 
keer op de predikaten of oogbewegingen. Welke herken 
je? Wat zou het voorkeursysteem zijn van de verschillende 
mensen? 

2.  De komende week ga je tijdens alle gesprekken op 
oogbewegingen letten. Kijk in welke richting de ogen van 
je gesprekspartner bewegen. 

3.  Een volgende stap is om te reageren met een passend 
predikaat. Je doet dit door aan de ander een vraag te 
stellen die aansluit bij zijn/haar oogbewegingen. 
Voorbeeld: 

¤  Gaan de ogen van de ander omhoog, dan kun je 
vragen: "Wat/wie zie je nu voor je?" 

¤  Gaan de ogen van de ander opzij, dan kun je vragen: 
"Wat hoor je nu?" / "Hoe klinkt dat?" 

¤  Gaan de ogen van de ander rechts omlaag, dan kun 
je vragen: "Wat voel je nu?" 

¤  Gaan de ogen van de ander links omlaag, dan kun je 
vragen: "Waar denk je nu aan?" / "Wat zeg je nu tegen 
jezelf?" 
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Bevindingen 

Oefening - Thuis 


