
Leesvaardigheid en oogbewegingen tijdens het lezen 
Zijn oogbewegingen onderscheidend genoeg om leesvaardigheid te meten?

Een groep van 78  proefpersonen,  waarvan 12 officieel  dyslectisch,  kregen in  hun 
eigen tempo zinnen aangeboden. Tijdens het lezen werden hun oogbewegingen gemeten.  
Op grond van een discriminant analyse hiervan was er geen onderscheidend vermogen 
tussen  groepen  met  verschillende  mate  van  leesproblemen,  maar  wel  tussen 
normaallezende en dyslectische proefpersonen.
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Inleiding
Leesvaardigheid  moet  gemeten  kunnen worden  voor  het  selecteren  en  werven van 

geschikte mensen voor banen waar goede leesvaardigheid een vereiste is. Dit betekent over 
het algemeen dat het om leesvaardigheid van volwassenen gaat.

We willen leesvaardigheid kunnen meten om te weten wie extra hulp kan gebruiken. Dat 
zou het mogelijk maken mensen met een (te) lage leesvaardigheid extra hulp te bieden. Een 
ander doel is  het  werven en selecteren van mensen die heel goed kunnen lezen voor 
bepaalde banen. 

In 2007 constateerde de Onderwijsinspectie dat van de vijftienjarigen in Nederland 5 
procent functioneel analfabeet is en dat een verdere 10% kan niet genoeg lezen om mee te 
komen  in  de  maatschappij  (Latta,  Hendriksen-Neijssen,  &  Van  Loenhout).  De  grootste 
leesachterstanden ontstaan al op de basisschool, waar al een kwart van de leerlingen begint 
achter te lopen. Deze achterstand zet zich vervolgens voort in het middelbare onderwijs, met 
name op het VMBO en het MBO. Leesvaardigheid wordt in het middelbaar onderwijs volgens 
de Onderwijsinspectie te weinig geevalueerd en taalonderwijs wordt mede daarom te weinig 
op het daadwerkelijke niveau van de leerling afgestemd. 

Probleemstelling
Dit verslag beschrijft een verkennend onderzoek naar een objectieve testmethode die 

breed inzetbaar is om de leesvaardigheid van een persoon te kunnen kwalificeren en 
kwantificeren. De context van deze methode is breed, zowel op het gebied van 
geschiktheidstesten voor volwassenen als in het onderwijs voor kinderen heeft men baat bij 
het bestaan van een dergelijke methode. 

Eyetracking
Om de objectiviteit te garanderen wordt er gebruik gemaakt van eyetracking. Metingen 

zijn daarbij gemakkelijk weer te geven in beelden die ook een kwalitatief oordeel mogelijk 
maken. Een belangrijk voordeel is dat bij eyetracking al gauw veel data wordt gemeten, 
zodat de uitkomsten robuster zijn. Bovendien zijn met eyetracking eigenschappen te meten 
die met het blote oog zelfs voor een expert niet waarneembaar zijn. Nadelen zijn er echter 
ook. Leesgedrag verandert met de leeftijd, en de oogbewegingen veranderen dus ook. Ook 
zaken als intelligentie en ervaring spelen een grote rol. De grote hoeveelheid aan data zorgt 
er ook voor dat er een gevaar is dat er op kans gekapitaliseerd wordt en er te gauw een 
statisctisch verschil wordt opgemerkt. Verder maakt een overvloed aan gemeten variabelen 
de resultaten van een persoon slecht te interpreteren.

Leesvaardigheid
Een probleem is  dat  er  geen eenduidige  definitie  van  leesvaardigheid  bestaat.  Een 

organisatie  die  zich  bezighoudt  met  leesonderwijs  op  HAVO/VWO-niveau  hanteert  de 
volgende lijst bij het omschrijven van het proces lezen.

‘Voorkennis activeren. 
Je een breed en algemeen beeld van de inhoud vormen.  
Informatie uit een tekst halen. 
Hoofd- en bijzaken van elkaar onderscheiden. 
Gegevens uit een tekst combineren: interpreteren van een tekst. 



De inhoud van een tekst koppelen aan eigen kennis en informatie uit andere bronnen, vorige leerjaren 
en/of andere vakken. 
Herkennen van een structuur in de inhoud van een tekst met behulp van de vorm en opbouw van die 
tekst, wat kan leiden tot een samenvatting of schema van die inhoud.’

(website: http://www.omgaanmetteksten.nl/Cursus/watisleesvaardigheid.htm, 2008)

Maar ook deze lijst is volgens samenstellers zelf niet compleet en toont al dat meten van 
leesvaardigheid een complex proces kan zijn. Zelfs al wordt slechts deze lijst als criterium 
voor goed lezen genomen, dan kan het niet anders dan dat een test die een persoon op al 
deze componenten test lang en arbeidsintensief is. Wat niet in bovenstaande lijst staat, maar 
wel onder een mogelijke definitie valt, is de vaardigheid om voor verschillende doeleinden 
verschillende  leesstrategieën  te  gebruiken.  Hierbij  kan  gedacht  worden  aan  het  snel 
opzoeken in een brochure of er airconditioning op alle hotelkamers is, of iemand die een 
biografie  van  zijn  idool  leest.  Soms  is  het  niet  nodig  om  de  hele  tekst  volledig  te 
doorgronden, op scholen wordt ook aangeleerd om hierop in te spelen door op andere dingen 
in de tekst te letten en soms letterlijk zinnen over te slaan. Om deze reden is leesvaardigheid 
niet los te zien van de mate waarop informatie uit de tekst gehaald wordt.

Leesvaardigheidtesten
Ondanks  bovenstaande problemen is  er  wel  een aantal leesvaardigheidtesten  op de 

markt. Er zijn twee groepen testen: technisch lezen (Brus-EMT, CITO-DMT, HCO-EMT, Tempo 
Test (zinnen/losse woorden), KLEPEL) en begrijpend lezen (Cloze test, TBL-A,B,1,2,3,4). Deze 
testen zijn allemaal voor kinderen en de meesten zijn zelfs alleen maar voor basisschool 
kinderen. Deze testen hebben wel zo hun voordelen: ze zijn over het algemeen al  flink 
gevalideerd en door de COTAN (Commissie testaangelegenheden Nederland) goedgekeurd, 
zijn  simpel  en  vaak  is  er  geen  dure  of  ingewikkelde  apparatuur  nodig.  Ook  de 
scoringsprocedures zijn goed vastgelegd. Er zijn echter ook grote nadelen. Veel van deze 
testen meten ook iets anders dan puur lezen: er wordt bij sommige een beroep gedaan op 
het geheugen, bij  andere op de goodwill  van de leerling en bij  andere moet er hardop 
gepraat worden (Brus-EMT). De meeste zijn niet bedoeld om niet-testgedrag te beschrijven of 
voorspellen en worden door  de COTAN ook niet  getoetst  op criterium validiteit.  Dat wil 
zeggen  dat  ze  niet  gebruikt  kunnen  worden  om  iets  te  zeggen  over  algemene 
leesvaardigheid maar alleen iets over een specifieke vaardigheid. Voor diagnoses moeten 
daarom vaak meerdere testen afgenomen worden. 

Pogingen tot het succesvol ontwikkelen van diagnostische middelen zijn schaars. Een 
voorbeeld van een product dat voor diagnostiek is bedoeld is de ExpressEye van Optomotor 
Laborotory (2008). Dit apparaat analyseert echter alleen maar anti/en prosaccade data en is 
niet  perse  geschikt  om  leesvaardigheid  te  meten.  Dit  bedrijf  biedt  ook  een  apparaat 
waarmee oogbewegingen getraind kunnen worden. Op de Nintendo DS bestaat ook al een 
programma om oogbewegingen mee te oefenen, maar dit programma claimt nagenoeg geen 
externe validiteit en is meer een spel. Dit geeft al aan dat er bij het begrip leesvaardigheid 
ook aandacht wordt besteed aan wat de ogen feitelijk (zouden moeten) doen tijdens het 
lezen.



Onderzoek
In wetenschappelijk onderzoek naar leesvaardigheid worden vaak mensen die niet zo 

goed kunnen  lezen gecontrasteerd  met  mensen die  dat  wel  kunnen, zoals  bijvoorbeeld 
beginnende lezers en scholieren aan het einde van de basisschool (Aghababian & Nazir, 
2000; Siegel, 1993; Pavlidis, 1981b; Masterson & Kamhi, 1991; Robichon, Besson & Habib, 
2002; Livingstone et al., 1991; Witton et al. 1998; Temple et al., 2000; Cornelissen et al., 
1994), waarbij van de proefpersonen vaak niet bekend is of zij een leesvaardigheid hebben 
die normaal wordt geacht voor hun leeftijd en opleidingsniveau. Er wordt dan vaak gevonden 
dat er meer fixaties worden gemaakt, langere fixatieduren en in het algemeen dat lezen 
langzamer gaat. Een van de meest gebruikte gronden waarop iemand met leesproblemen 
aangemerkt word is of er een discrepantie is tussen IQ en leesvaardigheid (Rutter & Yule, 
1975; DSM-IV, 1994). De achterliggende gedachte is dat IQ een goede voorspeller is voor 
leesvaardigheid (Butler, 1971). Vellutino, Scanlon en Lyon (2000) vonden na beschouwing 
van  meerdere  andere  ondzoeken  echter  dat  er  geen  goede  correlatie  is  tussen 
leesvaardigheid en IQ en dat een discrepantie  tussen IQ en leesvaardigheid  geen goed 
criterium was voor leesproblemen. 

In  deze  onderzoeken  werden  proefpersonen  vooraf  al  ingedeeld  op  grond  van 
eigenschappen die mogelijk iets te maken zouden hebben met lezen. Vaak houdt dit in dat 
dyslectische  mensen  met  'gewoon'  lezende  mensen  vergeleken  worden.  Van  ernstige 
dyslexie wordt gesteld dat het een medisch-neurologisch probleem is (Latta et al., 2007), dat 
goed te onderscheiden is van beperkte leesvaardigheid. Alleen in de zwaarste gradaties van 
dyslexie  is  er  volgens  dit  instituut  gespecialiseerde  hulp  nodig.  De  school  is  zelf 
verantwoordelijk voor de minder ernstige gevallen. De zwaarste gradaties kenmerken zich 
doordat dyslexie door middel van hersenonderzoek. De diagnostische grens is gedefinieerd 
als problematiek die niet door extra begeleiding/les van de school uit te verhelpen is. Dit 
betekent eigenlijk dat een ernstig dyslectische scholier eerst extra les op school moet volgen 
en daarin moet falen, om gespecialiseerde zorg te krijgen. Dit traject is duidelijk te lang en 
hoogst waarschijnlijk niet goed voor de ontwikkeling.

Er  zijn  echter  ook  aanwijzingen  dat  dyslexie  gewoon  duidt  op  een  erg  lage 
leesvaardigheid en dat dyslectie een deel van leesvaardigheid is (Shaywitz et al., 1992). Als 
dat zo is dan is het belangrijk om leesvaardigheid goed te kunnen meten om dyslexie te 
kunnen herkennen.

Dit onderzoek probeert een eerste stap te zijn bij het ontwikkelen van een diagnostisch 
meetinstrument waarmee gemeten kan worden hoe goed iemand kan lezen. Daarvoor moet 
eerst  uitgezocht worden wat  goed lezen is,  en  hoe zich dat  verhoudt tot  ‘gewoon’ en 
moeizaam lezen. Dit wordt gedaan door middel van het meten van oogbewegingen, zodat er 
zo  min  mogelijk  interferentie  is  van  andere  factoren  die  een  rol  kunnen spelen,  zoals 
geheugen, voorkennis en spraak. 

Verder probeert dit onderzoek het gedrag van een populatie ‘normale’ lezers tijdens het 
lezen in kaart te brengen. Door de normale populatie in kaart te brengen op dit punt, kunnen 
personen die afwijkend scoren opgespoord  worden. Hiervoor is  een grote database aan 
gegevens nodig, zowel van het feitelijke gedrag als van andere testresultaten om deze te 
valideren. In de toekomst zou het kunnen dat er door het updaten en valideren van modellen 
voor ‘normaal’ lezen een nauwkeurig diagnostisch middel kan ontstaan. 

Hier volgt een korte samenvatting van wat al bekend is op het gebied van oogbewegingen 
tijdens lezen.

Tijdens Engels lezen maken mensen saccades van ruwweg 8 letters en duren hun fixaties 
ongeveer 225 ms (Rayner, 1998, 1986). Kinderen die aan het begin staan van het verwerven 



van leesvaardigheid hebben een gemiddelde fixatieduur van 300 ms en maken veel kortere 
saccades (Rayner,  1986).  De  functie  van een saccade is  om een informatie  die  in  de 
parafoveale gebieden  van  het  oog,  dat  wil  zeggen  het  gebied  om  de  fovea,  het 
nauwkeurigste deel van het netvlies, niet nauwkeurig genoeg gezien kon worden in de fovea 
te brengen en daar te inspecteren, hoewel zowel foveale als parafoveale belangrijk zijn voor 
lezen (Rayner & Bertera, 1979). De accuratesse van saccades is groter bij volwassenen dan 
bij kinderen, als het gaat om natuurlandschappen en het programmeren van de saccades 
duurt langer bij kinderen, waardoor ze langere fixaties maken (Kowler & Martins, 1985 in 
Rayner, 1998). Het programmeren van saccades duurt langer bij ouderen (Abel, Troost & 
Dell’Osso, 1983). Mensen die goed (een van links naar rechts taal) kunnen lezen kunnen 
normaliter drie tot vier letter links van hun fixatiepunt tot vijf tot zes letters rechts van het 
fixatiepunt  een  woord  identificeren.  Daarbuiten  kunnen  ze  nog  wat  ruwere  informatie 
extraheren, zoals begin/eind-letters, woordlengte en andere opvallendheden die helpen bij 
lezen (Rayner, 1986).

Niet alle woorden in een tekst worden gelezen, van de inhoudswoorden wordt maar 83% 
gelezen en 39% van de functiewoorden (Just, Carpenter  &  Woolley,  1982).  Dit  kan om 
verschillende  redenen  zijn.  Rayner  en  McConkie  (1975)  vonden  een  relatie  tussen 
woordlengte en kans op fixatie, wat inhoudt dat er meer fixaties op letters in een langer 
woord worden gemaakt.

Naast de ‘gewone’ saccades  in  de leesrichting worden er  ook saccades gemaakt  de 
andere kant op, regressies, ongeveer 10-15% van alle saccades gaat in de terugleesrichting 
(Rayner, 1998).  Dit  zijn  zowel  regressies binnen een woord  als  verder  terug in  de zin. 
Regressies binnen een woord betekenen meestal dat de positie van de ogen niet in een keer 
optimaal was om het woord te lezen, grotere regressies naar een positie buiten het woord 
betekenen dat de lezer een stukje nogmaals wil lezen, waarschijnlijk uit onbegrip. Goede 
lezer zijn daar vaak heel nauwkeurig in, slechte lezers lezen vaker terug in kleine stapjes 
(Frazier & Rayner,1982; Murray & Kennedy, 1988). Wanneer naar een volgende regel word 
gelezen wordt er meestal  niet genoeg naar links gekeken en moeten er nog correctieve 
saccades richting het begin van de regel gemaakt worden. Ongeveer 80% van een tekstregel 
valt tussen de verste fixaties op die regel.

Hoewel er motorische, cognitieve en visuele aspecten zitten aan oogbewegingen (Kowler 
& Anton, 1987) en er nog heel veel onverklaarde ruis zit in oogbeweging (Coeffe & O’Regan, 
1987),  worden oogbewegingen  wel  degelijk  gebruikt  om interne  processen te  infereren 
tijdens  lezen. Een bevinding is  dat  er  tijdens  lezen meer  langer  naar woorden werden 
gekeken die laagfrequent in de taal voorkwamen ten opzichte van hoogfrequente woorden 
(Rayner & Raney, 1996; Inhoff & Rayner, 1986 in Rayner, 1998). 

Pavlidis (1981, 2001) vond al dat dyslectische mensen moeite hadden een bewegende 
stip op een beeldscherm te volgen. Maar het zou zeer goed kunnen dat er ook verschillen zijn 
op prestaties die meer te maken hebben met lezen. 

Door ‘goed’ lezen te bepalen in termen van oogbewegingen is het waarschijnlijk mogelijk 
relatief snel en objectief leesvaardigheid te meten. Op grond van bovenstaande onderzoeken 
worden proefpersonen met elkaar vergeleken. 

Testopzet
Tot nu toe gebruikte testen meten vaak meer dan lezen, en om dit te voorkomen hebben 

we gekozen voor de huidige opzet. Hierin hoeven proefpersonen geen gebruik te maken van 
andere vaardigheden, zoals praten en onthouden. Er is voor gekozen om zinnen te laten 



lezen en de oogbewegingen dat hierbij hoort te analyseren.

Stimuli
De proefpersonen kregen twee blokken van negentig zinnen aangeboden. De achtergrond 

was egaalgrijs en de letters waren zwart. De letters werden vetgedrukt weergegeven in een 
mono-spaced font, courier, met lettergrootte 24. Er werden geen hoofdletters of interpunctie 
gebruikt om mogelijke invloed daarvan uit te sluiten. Zie figuur 1.

De zinnen waren niet  altijd alledaags. Zie bijlage 3.  De zinnen waren expres simpel 
gehouden zodat iedere proefpersoon eenzelfde kans kreeg om de structuur te begrijpen. 
Volgens een schaal die de technische leesmoeilijkheidsgraad meet op grond van zinslengte, 
aantal lettergrepen per woord en of de zin doorloopt op een volgende regel. Deze schaal, de 
AVI-schaal is speciaal met het oog op basisscholieren gemaakt en gaf aan dat deze zinnen 
gemiddeld het niveau van groep zes hadden. Binnen blokken waren zinnen inhoudelijk en 
structureel  lost  van elkaar,  zodat verwachtingen over toekomstige zinnen op grond van 
voorgaande zinnen leesgedrag en oogbewegingen niet zouden beinvloeden.

Testopstelling
Proefpersonen zaten op een in hoogte verstelbare stoel zodat hun voorhoofden allemaal 

Figuur i: Zin zoals gelezen door een proefpersonen met in het blauw de 
genummerde fixaties



op  dezelfde  hoogte  in  een  optometrische  kinnesteun  pasten.  De  afstand  tussen  hun 
voorhoofd en het midden van het beeldscherm was 62 cm. Het beeldscherm was een 17” TFT 
beeldscherm met een resolutie van 1280 bij 1024 pixels. De ruimte waarin dit experiment 
plaatsvond was zoveel mogelijk verduisterd door middel van donkere gordijnen. Onder het 
beeldscherm hingen twee bijna-infrarood camera's met lampen die licht op een golflengte 
van 880 nm uitzendden. Elke camera filmde de pupilpositie van een oog met een frequentie 
60 Hz. Ze maten omstebeurt zodat ze samen een met een frequentie van 120 Hz beelden 
opnamen, waar  de  computer een pupilpositie  en fixatielocatie  uit  haalde. Voor  de  test 
hadden ze een toetsenbord voor zich, waar ze de spatiebalk, pijl naar boven en pijl naar 
beneden van gebruikten. De bedoeling was dat ze de toetsen konden indrukken zonder 
ernaar te kijken.

Procedure
Er is door middel van een vragenlijst informatie ingewonnen over wat de proefpersonen 

zelf vonden van lezen, en verdere eigenschappen van belang, zoals leeftijd, opleidingsniveau 
en links-/rechts- handigheid. Ook naar dyslexie werd gevraagd.

Er werden in het eerste blok negentig zinnen aangeboden (Zie Bijlage 3). De instructie 
hierbij was dat de proefpersonen deze zin in hun eigen tempo mochten lezen en dat ze de zin 
moesten begrijpen. Hun werd niet verteld dat ze in een tweede blok op herkenning getoetst 
zouden worden. Nadat ze een zin gelezen hadden drukten ze op spatiebalk en verscheen er 
een  fixatiekruis,  dat  zwart  was  tegen  dezelfde grijze  achtergrond  als  de  zinnen. Daar 
moesten ze voordat ze  door gingen met de volgende zin naar kijken.  Ze mochten zelf 
bepalen wanneer de de volgende zin verscheen, dit was om ze rust te gunnen, mochten ze 
moeite hebben met lezen.

In het tweede blok kregen ze weer negentig zinnen te lezen. De helft ervan waren ook al 
getoond in het eerste blok. De procedure was hetzelfde, met het verschil dat ze na een zin 
moesten aangeven of ze die zin al eerder hadden gezien of niet. Uit scores hierop werd een 
signaal detectie  maat berekend, A'.  Dit  experiment doet dus naast leesvaardigheid een 
beroep op geheugen, maar op deze manier is het mogelijk leesgedrag te scheiden van de 
mate waarin de zinnen werden onthouden

De  verschillen  tussen  zinnen  uit  het  eerste  en  tweede  blok  waren  mogelijk  op 
verschillende niveau's. Soms veranderde de betekenis  van de hele zin,  soms werd een 
bijvoeglijk  naamwoord  veranderd  en  soms  veranderde  er  een  letter  van  een  woord 
(hamer/kamer, rekenen/tekenen). Ook werden er synoniemen aangeboden.

Er  werd  een  vragenlijst  afgenomen die  vroeg  naar  leeftijd,  geslacht,  rechts-/links-
handigheid, dyslexie en eventuele behandeling en hoe gemakkelijk men las. 

Proefpersonen
Proefpersonen waren afkomstig uit het netwerk van de organisatie en de persoonlijke 

netwerken van de onderzoekers. In totaal waren er 65 niet-dyslectische en 12 dyslectische 
proefpersonen.  Van  de  niet  dyslectische  proefpersonen  zijn  er  echter  een  aantal  die 
aangaven problemen met lezen te hebben, maar die waren nooit officieel gediagnosticeerd 
met dyslexie. Dit kan doordat die diagnose vroeger niet bestond. Tussen de dyslectische 
proefpersonen zaten er ook 4 die extra leesonderwijs hadden genoten. 



De gemiddelde leeftijd van de proefpersonen was 26.8 jaar, met een standaarddeviatie 
van 11.9 jaar. Het overgrote gedeelte was hoogopgeleid.

Analyseplan
In de analyse worden 7 demografische variabelen meegenomen en 40 variabelen die 

beschrijven hoe de proefpersoon de tekst las (zie Bijlage 1). Hierbij zijn alleen de data van 
het eerste blok gebruikt, omdat de instructie in het tweede blok anders was. Wel werd de 
score op herkenning gebruikt om te controleren voor al te grote verschillen in leesdoel in het 
eerste blok. Deze werd berekend middels signaal detectie theorie. Als maat voor herkenning 
werd A’ gebruikt, omdat deze bewezen robuust en non-parametrisch is (Stanislaw & Todorov, 
1999).

Alle variabelen werden eerst gestandaardiseerd, door per proefpersoon alle waarden af te 
trekken van het gemiddelde en te delen door de standaarddeviatie. Door een factor analyse 
te doen werd het aantal variabelen teruggebracht, tot de latente variabelen. Hiervoor werd 
een  Principal  Components  Analysis gedaan in  SPSS 14.  De  factoren  werden  geroteerd 
volgens de oblimin methode. Deze methode gaat ervan uit dat factoren die na deze analyse 
worden verkregen, met elkaar zullen correleren. Correlaties met factoren van .572 en hoger, 
zijn voor een experiment met dit aantal proefpersonen significant, daaronder is het risico op 

Table i: Verdeling 
opleidingsniveau's

%

8
VMBO-B/VMBO-K 1
MAVO/MULO/VMBO-G/VMBO-T 6
HAVO/MBO 21
VWO/HBO 26
WO 39

Hoogstgenoten onderwijs:

Basisonderwijs

Figuur ii: Verdeling van de leeftijden



kanskapitalisatie te groot (Stevens, 2002). Die hieruit verkregen factoren worden dan weer 
gebruikt  om  de  variatie  in  zelfgerapporteerde  moeite  met  lezen  te  verklaren.  De 
proefpersonen werden in drie groepen verdeeld; de groep die zonder enige twijfel invulde 
geen moeite te hebben met lezen, een even grote groep die de laagste scores van alle 
proefpersonen gaf, en de overige proefpersonen, die daartussen vielen. 

Daarna werd door middel van een beschrijvende discriminant analyse gekeken naar de 
verschillen tussen de groepen. Een pluspunt aan deze analyse is dat deze ook gebruikt kan 
worden om mensen te classificeren. Omdat dit het uiteindelijke doel is zal hier ook naar 
gekeken worden. Accuratesse wordt aangegeven met A’.

Ook wordt een discriminant analyse uitgevoerd om te kijken of dyslectische mensen juist 
geclassificeerd konden worden.

Resultaten
Negentien proefpersonen ondervonden absoluut geen leesproblemen (groep 3), achttien 

hadden problemen met lezen (groep 1), en 40 zaten ertussenin (groep 2).
De eerste resultaten van de factoranalyse wezen op vier latente factoren die samen 78% 

variantie in de data van proefpersonen verklaarden. Variabelen konden significant correleren 
met meerdere factoren, maar om de variabelen te plaatsen werd hoofdzakelijk naar hun 
hoogste correlatie gekeken. Deze correlaties zijn in Bijlage 2 dikgedrukt.

Met de eerste factor blijken te correleren:
• Rowithinwords_len
• Rowithinwords_2 t/m rowithinwords_6
• Rofixplain
• Roregresmean
• Rortmean
• Rosacmean (negatief)
• Rolinelength
• Rolastwords
• Rodwelltimemean
Deze factor bestaat uit variabelen die aangeven of er gefixeerd op veel woorden 
word,  en of  eenmaal gefixeerde woorden nog meer  fixaties  krijgen later.  Ook 
correleert deze factor met maten van tijd, namelijk hoelang er over wordt gedaan 
om de zin te lezen en hoelang er op elk woord gefixeerd word. Deze factor wordt 
voor verdere analyse nauwkeurigheid genoemd.

Met de tweede factor correleren:
• Rowithinwords_mean
• Rofreqmean
• Rowithinwords_7
• Romeany
• Rolastwords (negatief)

De derde factor correleert met:
• Rodurmean
• Rofirstfix
• Rosacsizeforward (negatief)
• Rofixedwords



• Rosacforwardrate 
• Rosacmean (negatief)
• Rodwelltimemean
Mensen die op deze factor hoog scoren fixeren langer op meer woorden, maar 
maken  relatief  weinig terugwaartse  saccades. Hun  voorwaartse  saccades zijn 
relatief klein. 

Met de vierde factor correleren:
• Rorefixmean (negatief)
• Rotwobacktracking (negatief)
• Rothreebacktracking (negatief)
• Rofirstwords (negatief)
• Rosacsizebackward
• Rortmean (negatief)
• Rolinelength (negatief)
• Roregresmean (negatief)
• Rofixplain (negatief)
Het lijkt er op dat mensen die hier hoog op scoren erg snel lezen, en niet vaak 
fixeren op een al gelezen stuk zin. Als ze al teruglezen, doen ze dat met grote 
stappen, maar ze lijken hun ogen voornamelijk voornamelijk in de leesrichting te 
bewegen. 

Zeer opvallend is dat de laatste factor en eerste factor elkaars spiegelbeeld lijken te zijn. 
Variabelen die er negatief op laden, laden vrijwel altijd positief op de eerste factor en vice 
versa. Het lijkt er eigenlijk op dat het twee extremen zijn op dezelfde dimensie. In de verdere 
discriminant analyse zal dit ook blijken.

Deze  factoren  worden  verder  nauwkeurigheid,  ervaring,  traagheid  en  slordigheid 
genoemd. Hierbij moet wel gewaarschuwd worden dat deze namen niet iets zeggen over 
hoeveel informatie er correct is  opgenomen, ze willen alleen maar iets zeggen over de 
manier waarop gelezen lijkt te zijn. Op deze variabelen werden de drie groepen vergeleken. 
Zie tabel 1.



 
qleesgroep Mean

Std. 
Deviation

Nauwkeurigheid
1

,9721923 1,378872
81

2 -,1587120 ,6348138
3

3 -,5868938 ,4343992
0

 Total ,0000000 1,000000
00

Ervaring
1

-,1626223 ,4674335
3

2 ,0197008 1,248052
69

3 ,1125878 ,7747909
4

 Total ,0000000 1,000000
00

Traagheid
1

,4245312 ,9408206
0

2 ,0047131 ,8105032
7

3 -,4121097 1,266250
65

 Total ,0000000 1,000000
00

Slordigheid
1

-,6471285 1,062483
55

2 ,1129364 ,8858049
6

3 ,3753082 ,9274640
6

 Total ,0000000 1,000000
00

Tabel 1: Gemiddelde scores van drie leesniveaus op vier latente
factoren

Wat opvalt, is dat de gemiddelde scores van de groepen opeenvolgend zijn. Dit is al een 
indicatie dat we te maken hebben met drie groepen die op leesvaardigheid in te delen zijn. 
Uit de ANOVA’s voor de vier factoren blijkt dat nauwkeurigheid, traagheid, en slordigheid 
verschillend zijn voor de drie groepen. Zie tabel 2.

Wilks' 
Lambda F df1 df2 Sig.

Nauwkeurigheid ,677 17,671 2 74 ,000
Ervaring ,990 ,360 2 74 ,699
Traagheid ,915 3,444 2 74 ,037
Slordigheid ,859 6,079 2 74 ,004

Tabel 2: ANOVA’s voor de vier factoren. 

Test van de functies
Wilks' 

Lambda Chi-square df Sig.
1 through 2 ,638 32,538 8 ,000
2 ,991 ,622 3 ,891

Tabel 3: Discriminant functies voor de drie groepen en vier factoren.

Een beschrijvende discriminant analyse werd in SPSS uitgevoerd en resulteerde in een 
significante functie: de eerste functie (zie tabel 3). In tabel 4 staan de groepsgemiddelden 
voor deze functie.



Tabel 4: Groepsgemiddelden voor de 
discriminant functies

Voor een verklaring van waar functie 1 op scheidt werden de correlaties tussen de functie 
en variabelen onderzocht. Uit tabel 5 en figuur 1 blijkt dat Nauwkeurigheid en Slordigheid 
sterk met functie 1 correleren, en dat er ook een correlatie bestaat tussen traagheid en 
functie 1. Omdat slordigheid en nauwkeurigheid zover uit elkaar liggen op een as lijkt het 
erop dat ze twee punten op een continuüm vormen. Traagheid en ervaring worden buiten 
beschouwing gelaten; traagheid lijkt  voornamelijk  op een andere discriminant  functie te 
laden en beiden laden niet hoog op functie 1.

 

Functie

1 2
Nauwkeurigheid ,929 -,263
Slordigheid -,544 ,257
Ervaring -,132 -,053
Traagheid ,394 ,903

Tabel 5: Gesorteerde correlaties tussen 
discriminant functie en variabele.

qleesgroep
 

Functie

1 2
1 1,240 -,057
2 -,181 ,085
3 -,793 -,124



Figuur 1: De correlaties tussen variabelen en functies in een scatterplot. 

 qleesgroep
Nauwkeurig

heid Ervaring Traagheid Slordigheid
qleesgroep -,506 ,094 -,275 ,318
Nauwkeurigheid -,506 -,360 ,273 -,460
Ervaring ,094 -,360 -,064 ,024
Traagheid -,275 ,273 -,064 -,202
Slordigheid ,318 -,460 ,024 -,202
Tabel 6: Correlaties tussen leesvaardigheid, en de vier factoren. 
Significante correlaties zijn dikgedrukt.

Om deze discriminant functie te testen is er geprobeerd een classificatie te draaien. Zoals 
uit figuur 2 blijkt, overlappende groepen elkaar nogal in de twee dimensies van de 
discriminant functies die gebaseerd zijn op de factoren nauwkeurigheid, ervaring, traagheid 
en slordigheid.
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Figuur 2: Scores per proefpersoon op de discriminant functies (functie 1 label ontbreekt wegens windows) met 
de groepsgemiddelden.

Deze analyse werd ondersteund met een crossvalidatie waarbij elke proefpersoon werd 
geclassificeerd op grond van discriminant functies die voor de rest van de proefpersonen was 
opgesteld. Hierbij werd rekening gehouden met groepsgrootte in de proefpersonenpopulatie. 
Zie tabel 7.

 
 

 
 

qleesgroep
 

Predicted Group Membership

1 2 3
Total

 
Original
 
 
 
 
 

Count
 
 

1 9 9 0 18
2 3 37 0 40
3 0 14 5 19

%
 
 

1 50,0 50,0 ,0 100,0
2 7,5 92,5 ,0 100,0
3 ,0 73,7 26,3 100,0

Cross-validated(a)
 
 
 
 
 

Count
 
 

1 8 10 0 18
2 5 34 1 40
3 0 15 4 19

%
 
 

1 44,4 55,6 ,0 100,0
2 12,5 85,0 2,5 100,0
3 ,0 78,9 21,1 100,0

a  Cross validation is done only for those cases in the analysis. In cross validation, each case is classified by the functions derived from all 
cases other than that case.
b  66,2% of original grouped cases correctly classified.
c  59,7% of cross-validated grouped cases correctly classified.
Tabel 7: Resultaten van classificatie test op qleesgroep.



Uit tabel zeven blijkt dat classificatie niet heel erg goed ging. 60% goed is maar net iets 
boven kansniveau. 

Een andere classificatie test die werd gedaan is die op dyslexie. Deze was gebaseerd op 
de factoren nauwkeurigheid, ervaring, traagheid en slordigheid, maar hield geen rekening 
met de prevalentie van dyslexie in de groep proefpersonen. Zie tabel 8. Vier dyslectische 
mensen  werden  onjuist  geclassificeerd.  Dit  waren  mensen  die  redelijk  vroeg  waren 
gediagnosticeerd waren en bijles hadden gekregen. 

Predicted Group 
Membership

 
 

 ,0 1,0  
Original

count
,0

56 9 65

 1,0 2 10 12

%
,0

86,2 13,8 100,0

  1,0 16,7 83,3 100,0

Cross-validated(a)
count

,0
56 9 65

 1,0 4 8 12

%
,0

86,2 13,8 100,0

  1,0 33,3 66,7 100,0

a  Cross validation is done only for those cases in the analysis. In cross validation, each case is classified 
by the functions derived from all cases other than that case.
b  85,7% of original grouped cases correctly classified.
c  83,1% of cross-validated grouped cases correctly classified.
Tabel 8: Resultaten van classificatie test op qdysl.

Na deze discriminant analyse werd op vier latente factoren werd gekeken of de 
daadwerkelijk gemeten variabelen betere voorspellers waren. De vier latente variabelen 
verklaarden immers maar 78% variantie. Zie tabel 9.



 
 

 
 

qdysl
 

Predicted Group 
Membership

,0 1,0
Total

 
Original

 
 
 

Count
 

,0 65 0 65
1,0 0 12 12

%
 

,0 100,0 ,0 100,0

1,0 ,0 100,0 100,0

Cross-validated(a)
 
 
 

Count
 

,0 57 8 65

1,0 4 8 12

%
 

,0 87,7 12,3 100,0

1,0 33,3 66,7 100,0

a  Cross validation is done only for those cases in the analysis. In cross validation, each 
case is classified by the functions derived from all cases other than that case.
b  100,0% of original grouped cases correctly classified.
c  84,4% of cross-validated grouped cases correctly classified.
Tabel 9: Resultaten van de classificatie test op qdysl door middel van de 
originele variabelen.

Een  lichte  verbetering  was  zichtbaar,  er  werden  minder  mensen  ten  onrechte  als 
dyslectisch geclassificeerd. Hoewel dit een groot pluspunt is en ook zeer belangrijk voor 
verdere toepassingen, bewijst dit ook gelijk dat de vier latente variabelen eveneens goed 
waren in het classificeren van de proefpersonen.

In signaal detectie termen was de discriminant analyse met latente variabelen in staat te 
classificeren met een A’ score van .85 en de analyse met de werkelijke variabelen .86 . Deze 
score  geeft  in  deze  context  aan  hoe  onderscheidbaar  dyslectische  mensen van  niet-
dyslectische mensen zijn. Een A’ van .5 zou betekenen dat er op kansniveau geclassificeerd 
wordt en 1 is perfecte detectie. 

Omdat  de  groep  dyslectische  personen  significant  jonger  is  dan  de  groep  niet-
dyslectische personen, werd ook gekeken of een discriminant analyse dyslectische mensen 
net zo goed kon onderscheiden wanneer alleen proefpersonen die niet ouder waren dan de 
oudste  dyslectische  persoon  mee  werden  genomen  in  de  analyse.  Zie  tabel  10. 
Onderscheidbaarheid zoals aangegeven door signaal detectie theorie was een A’ van .87, 
ondanks het feit dat dyslectische mensen op de vier latente variabelen niet meer op alles 
significant verschilden van hun even oude controlegroep. Zie tabel 11.



 
 

 
 

qdysl
 

Predicted Group 
Membership

,0 1,0
Total

 
Original

 
 
 

Count
 

,0 13 3 16
1,0 1 11 12

%
 

,0 81,3 18,8 100,0

1,0 8,3 91,7 100,0

Cross-validated(a)
 
 
 

Count
 

,0 12 4 16

1,0 2 10 12

%
 

,0 75,0 25,0 100,0

1,0 16,7 83,3 100,0

a  Cross validation is done only for those cases in the analysis. In cross validation, each case is classified by the functions derived from all 
cases other than that case.
b  85,7% of original grouped cases correctly classified.
c  78,6% of cross-validated grouped cases correctly classified.
Tabel 10: Resultaten van de classificatie test op qdysl door middel van de 
latente variabelen met alleen proefpersonen onder de 22 jaar oud.

Wilks' 
Lambda F df1 df2 Sig.

Nauwkeurigheid ,881 3,519 1 26 ,072
Traagheid ,872 3,823 1 26 ,061

Slordigheid ,792 6,822 1 26 ,015
Ervaring ,993 ,187 1 26 ,669

Tabel 11: Resultaten van de ANOVA’s voor proefpersonen onder de 22 verdeeld in 
een groep dyslectische en niet dyslectische personen.

Conclusie
Uit  deze resultaten komt naar voren dat het zeer  wel mogelijk  is  om op grond van 

oogbewegingen dyslectische en niet-dyslectische mensen te onderscheiden. Dit lijkt uit onze 
resultaten nog niet perfect te zijn, maar de data is ook een beetje vervuild met mensen die al 
een tijd hebben gedacht dyslectisch te zijn, maar er geen officiële diagnose voor hebben. 
Deze test zou dus beter kunnen zijn dan aangegeven. Ook toen alleen jonge proefpersonen 
bij  de  analyse  werden  gebruikt  waren  dyslectische  proefpersonen  nog  prima  te 
onderscheiden.  De  fouten  die  zijn  gemaakt  zijn  te  verklaren,  enerzijds  door  niet-
gediagnosticeerde dyslexie onder vooral ouderen, en anderzijds door effectieve training van 
jonggediagnosticeerde dyslectici.

Deze bevindingen zijn hoopvol omdat ze al aantonen dat een relatief korte en simpele 
test al een behoorlijk goed onderscheidend vermogen heeft voor dyslectische mensen. Dat 
het niet zo goed in staat was mensen uit het laagste leesniveau te detecteren kan komen 
doordat dat niveau heel erg verspreid was binnen de groep. Op een schaal van 0 tot 56 nam 
het laagste niveau een bereik van 9-43, terwijl het hoogste leesniveau alleen maar bepaald 
werd door de score 56.

Deze test is redelijk goed in staat om onderscheid te maken tussen dyslectisch en niet 
dyslectisch. Wat hij nog niet kan is mensen classificeren op leesniveau. Daar moet in ieder 
geval nog meer data voor worden verzameld. Voor dit onderzoek werd er een factor analyse 
gedaan om een poging te doen leesgedrag wetenschappelijk te verklaren, maar in de praktijk 
zal dat alleen nodig zijn in de testresultaten.



In principe is hiermee een redelijk goede test ontwikkeld om risicogevallen voor dyslexie 
er snel en eenvoudig uit te halen. Een probleem is echter dat proefpersonen niet van te 
voren verteld werd dat in het tweede deel getest  zou worden wat er van de zinnen is 
onthouden. Hoewel de uitkomst daarvan niet gebruikt is voor discriminant analyse of factor 
analyse, zou het later kunnen zijn dat personen van te voren weten dat ze iets moeten 
onthouden en daarom anders dan normaal gaan lezen, of zelfs al zinnen kennen voor ze 
gaan lezen. Misschien maakt dat niet uit, maar dat is nog niet getest. Als het niet uitmaakt of 
van te voren bekend is dat geheugen getest zal worden, is het misschien voldoende om 
meerdere versies te maken. Vooralsnog, nu dat nog niet duidelijk is, zal er naar een andere 
oplossing gezocht moeten worden, want in dit experiment was het mogelijk om ervan uit te 
gaan dat proefpersonen niet van te voren wisten dat hun herinnering getest zou worden. In 
de praktijk, waar deze test voor bedoeld is, zal dat niet gaan.



Bijlage 1

Naam Variabele: Beschrijving:

qlees Zelfgerapporteerde moeite met lezen
qleef Leeftijd
qhand Mate van links- of rechts- handigheid (Van 

Strien, 1988)
qseks Geslacht
qdysl Of er officieel dyslexie was vastgesteld
rowithinwords_len Aantal keren dat er 2 of meer fixaties achter 

elkaar op hetzelfde woord gemaakt werden
rowithinwords_4 Aantal keren dat er exact 4 fixaties achter 

elkaar op hetzelfde woord gemaakt werden
rowithinwords_3 Aantal keren dat er exact 3 fixaties achter 

elkaar op hetzelfde woord gemaakt werden
rowithinwords_5 Aantal keren dat er exact 5 fixaties achter 

elkaar op hetzelfde woord gemaakt werden
rowithinwords_2 Aantal keren dat er exact 2 fixaties achter 

elkaar op hetzelfde woord gemaakt werden
rofixplain Aantal fixaties per zin
roregresmean Aantal regressies binnen woorden per zin
rowithinwords_6 Aantal keren dat er exact 6 fixaties achter 

elkaar op hetzelfde woord gemaakt werden
rortmean Gemiddelde reactietijd
rodwelltimemean Gemiddeld aantal milliseconden dat er op 

een woord gefixeerd wordt.
rosacmean Gemiddelde saccadegrootte
rolinelength Gemiddelde afstand tussen de meest linker 

en meest rechter fixatie op een zin
rolastwords Proportie gefixeerde laatste woorden
rowithinwords_mean Gemiddeld aantal keren dat er op een woord 

gefixeerd werd.
rofreqmean Gemiddelde woordfrequentie van gefixeerde 

woorden. (Frequenties afkomstig van 
OpenTaal, 2007)

rowithinwords_7 Aantal keren dat er exact 7 fixaties achter 
elkaar op hetzelfde woord gemaakt werden



romeany Gemiddelde y-coordinaat op het scherm 
waarop werd gelezen

rodurmean Gemiddelde fixatieduur
rofirstfix Gemiddelde fixatieduur van de eerste fixatie 

op een woord.\
rosacsizeforward Gemiddelde saccadegrootte in de 

leesrichting
rofixedwords Aantal gefixeerde woorden
rosacforwardrate Proportie saccades in de leesrichting
rorefixmean Gemiddeld aantal regressies tussen woorden
rotwobacktracking Aantal keren dat er achtereenvolgens op het 

voorlaatst gefixeerde woord en het woord 
daarvoor werd gefixeerd.

rothreebacktracking Aantal keren dat er achtereenvolgens op het 
voorlaatst gefixeerde woord en de twee 
woorden daarvoor werd gefixeerd.

rofirstwords Proportie gefixeerde eerste woorden
rosacsizebackward Gemiddelde grootte saccades in de 

terugleesrichting



Bijlage 2
De  significante  ladingen  van  de  variabelen  op  de  4  oblimin-geroteerde  factoren/componenten.  De 
dikgedrukte ladingen worden specifiek bij die factor geplaatst. Ladingen onder .572 zijn niet significant  
(Stevens, 2002) Alleen ladingen hoger dan .4 zijn afgebeeld.

 
 

Component

1 2 3 4
rowithinwords_len ,972   -,607
rowithinwords_4 ,957   -,483
rowithinwords_3 ,955   -,553
rowithinwords_5 ,923   -,472
rowithinwords_2 ,920   -,637
rofixplain ,918  ,415 -,711
roregresmean ,894   -,681
rowithinwords_6 ,886    
rortmean ,752  ,460 -,623
rodwelltimemean ,736  ,660 -,610
rosacmean -,698  -,586 ,564
rolinelength ,670  ,567 -,607
rolastwords ,604 -,576 ,527 -,446
rowithinwords_mean  ,749   
rofreqmean  ,740   
rowithinwords_7 ,527 ,674   
romeany  ,579   
rodurmean   ,808  
rofirstfix   ,745  
rosacsizeforward -,615  -,738 ,440
rofixedwords ,536 -,543 ,659 -,503
rosacforwardrate   ,577 ,465
rorefixmean ,633   -,889
rotwobacktracking ,585   -,865
rothreebacktracking ,445   -,844
rofirstwords ,641   -,794
rosacsizebackward    ,633



Bijlage 3

Stimuli eerste blok:

ik wist niet dat het al zo ongelooflijk laat was
diezelfde dag nog verkocht ik mijn grijze fiets
ik ga morgenochtend vroeg op om te gaan snoeken
mijn zus heeft haar haar nu lichtbruin geverfd
wetenschappers kijken nog weinig naar de maan
oude culturen interesseren mij niet zo erg
de dierenliefhebber wil de macht afschaffen
vanzelfsprekend is de kwarktaart voor iedereen
op de trap liep een oudere man met gebogen rug
elke zaterdag wast zij de auto van haar zoons
er stond geen dinosaurus op de oude kofferbak
hij deed zijn boodschappen in deze buurtwinkel
die friezen reden nu alweer te snel naar huis
vandaag ga ik mijn hamer echt goed schoonmaken
oudere mensen geloven niet meer in sprookjes
de vrouw was verliefd geworden op een bewaker
het stationsgebied was geen grote bouwplaats meer
tussen de luiken was een enorme spleet ontstaan
het jongetje was bang dat de krijger zou bijten
die nacht was zij het zat en trok ze er op uit
de buurman had beloofd op de kratten te passen
in het midden van de hof stonden oude beelden
hoewel de storm was gaan liggen bleef hij bang
men zegt dat het klimaat steeds warmer zal worden
de vrouw had haar dochter al vroeg leren lopen
senioren storen zich vaak aan internetdiensten
zijn pinpas zat helaas nog in een ander boek
het vinden van een muis is nu niet gemakkelijk
om een winkel te beginnen moet je veel regelen
hij zocht nog even naar de exacte frequentie
het uitzicht vanuit de zaal was adembenemend
tegenwoordig gaan machines niet zo lang mee
daarnaast stond een kandelaar met zeven kaarsen
er was die ochtend niets leuks op de televisie
een plek met veel bomen noemen we vaak een bos
veel schilderingen moet je op afstand bekijken
vandaag doe ik mijn boodschappen in mijn pyjama
hoe dan ook zou ik u graag toch willen ophalen
de deur stond open en de meester was al binnen
ik gaf mijn zus een stuk karton en de pot lijm
inmiddels was de koningin ook al aan komen lopen



vandaag heeft de juf haar bontgekleurde jurk aan
veel arme mensen zeuren minder dan de rijken
ze kneedde het deeg en klopte vast de room
bedacht de vrouw maar eens iets ingewikkelders
schaken kun je wel leren door het veel te doen
veel kunstenaars kunnen niet heel goed rekenen
ze had nu alle platen op alfabetische volgorde
hij kreeg een lepel en een vork om het te eten
vliegers zie je niet zo heel veel meer vliegen
in het zakje zat dan nu weer een houten doosje
het was een drukke dag geweest voor grootmoeder
ze hadden de keukentrap pimpelpaars gemaakt
vandaag had ze zin om lekker mosselen te koken
die kamerplanten stonden nu even in de tuin
het mannetje stond tot een biljard te tellen
lastige klassen maken me vaak het leven zuur
hij schopte zijn kozijn en dweilde de ramen
ook de kat lag op een berg kussens te slapen
ik probeer zoveel mogelijk zinvol werk te doen
ze had de camera weer in de bus laten liggen
hij had geen zin meer om nog langer te fluisteren
die piloot nam twee broodjes met salami mee
zij wilde graag iets leuks doen op haar vrije dag
de man en vrouw kochten er een doos chocolade
in de oude regenton zwommen kleine beestjes
er stonden mannen op deze steiger te schilderen
de meneer ging elke avond om tien uur naar bed
de kleermaker had het gat in mijn broek gemaakt
jij kunt niet zomaar zeggen dat je dokter bent
in het weiland zat een grote sprinkhaan
de kinderen waren nu verdwaald in het safaripark
aan de oever voerde een vrouw de vogels brood
er was niemand die zijn problemen echt begreep
de krantenjongen had duidelijk enorme haast vandaag
haar vader kwam veel te laat op die uitreiking
ondanks de regen was de viswedstrijd begonnen
de violiste struikelde over de grote dwarsfluit
hij zocht zijn oude winterjas ergens op zolder
tijdens de werkdag keek ik vaak op mijn kalender
mijn oom is vroeger een tijd vermist geweest
de stomme film was nogal moeilijk te begrijpen
morgen geef ik haar deze verloren ketting terug
waarschijnlijk had ze het al die tijd al geweten
het witte huis was gebouwd in de twaalfde eeuw
ik bleef thuis om de buurvrouw binnen te laten
er stond een grote spiegel tegen de keukenmuur
de koffie was erg lauw en smaakte nergens naar
zij kende haar zusje nog van een eerdere reis



er zaten donkere vlekken op het beeldscherm

Stimuli tweede blok:

ik wist niet dat het al zo ongelooflijk laat was
diezelfde dag nog verkocht ik mijn grijze motor
ik ga morgenochtend vroeg op om te gaan vissen
mijn zus heeft haar haar nu lichtbruin geverfd
sterrenkundigen kijken nog weinig naar de maan
oude beschavingen interesseren mij niet zo erg
de dierenliefhebber wil de jacht afschaffen
vanzelfsprekend is de kwarktaart voor iedereen
op de trap liep een oudere man met kromme rug
elke zaterdag wast zij de auto van haar zoons
er stond geen dinosaurus op de oude koffiemok
hij deed zijn boodschappen in deze buurtwinkel
die vrienden reden nu alweer te snel naar huis
vandaag ga ik mijn kamer echt goed schoonmaken
oudere mensen geloven niet meer in sprookjes
de vrouw was verliefd geworden op een gorilla
het stationsgebied was geen grote bouwput meer
tussen de luiken was een enorme spleet ontstaan
het jongetje was bang dat de tijger zou bijten
die nacht was zij het zat en trok ze er op uit
de buurman had beloofd op de katten te passen
in het midden van de hof stonden oude beelden
hoewel de storm was gaan liggen bleef hij bang
men zegt dat het klimaat steeds warmer zal worden
de vrouw had haar meisje al vroeg leren lopen
senioren storen zich vaak aan internetdiensten
zijn pinpas zat helaas nog in een andere broek
het vinden van een huis is nu niet gemakkelijk
om een winkel te beginnen moet je veel regelen
hij zocht nog even naar de precieze frequentie
het uitzicht vanuit de zaal was adembenemend
tegenwoordig gaan machines niet zo lang mee
daarnaast stond een handelaar met zeven kaarsen
er was die ochtend niets leuks op de televisie
een plek met veel bomen noemen we vaak een woud
veel schilderingen moet je op afstand bekijken
vandaag doe ik mijn boodschappen in mijn pyjama
hoe dan ook zou ik u graag toch willen betalen
de deur stond open en de meesten waren al binnen
ik gaf mijn zus een stuk karton en de pot lijm
inmiddels was de koning ook al aan komen lopen
vandaag heeft de juf haar bontgekleurde jurk aan
veel arme mensen zeuren minder dan de rijkeren



ze kneedde het deeg en klopte vast de room
bedacht de vrouw maar eens iets ingewikkelders
schaken kun je wel leren door het veel te doen
veel kunstenaars kunnen niet heel goed tekenen
ze had nu alle platen op alfabetische volgorde
hij kreeg een lepel en een vork om het te eten
vliegers zie je niet zo heel veel meer vliegen
in het zakje zat dan nu weer een houten kistje
het was een drukke dag geweest voor grootmoeder
ze hadden de keukenkastjes pimpelpaars gemaakt
vandaag had ze zin om lekker mosselen te koken
die kamerplanten stonden nu even in de tuin
het mannetje stond naast het biljart te tellen
lastige klanten maken me vaak het leven zuur
hij schrobde zijn kozijn en dweilde de ramen
ook de kat lag op een berg kussens te slapen
ik probeer zoveel mogelijk zinvol werk te doen
ze had de camera weer in de bus laten liggen
hij had geen zin meer om nog langer te luisteren
die piloot nam twee broodjes en een salade mee
zij wilde graag iets leuks doen op haar vrije dag
de man en vrouw kochten er een doos chocolade
in de blauwe regenton zwommen kleine beestjes
er stonden mannen op deze steiger te schilderen
de meneer ging elke avond om tien uur naar bed
de kleermaker had een gat in mijn broek gemaakt
jij kunt niet zomaar zeggen dat je dokter bent
in het weiland zat een grote pelikaan
de kinderen waren nu verdwaald in het pretpark
aan de oever voerde een vrouw de eenden brood
er was niemand die zijn problemen echt begreep
de postbode had duidelijk enorme haast vandaag
haar vader kwam veel te laat op die uitreiking
ondanks het onweer was de viswedstrijd begonnen
de violiste struikelde over de grote blokfluit
hij zocht zijn oude zomerjas ergens op zolder
tijdens de werkdag keek ik vaak op mijn kalender
mijn oom is vroeger een tijd jurist geweest
de stomme film was nogal moeilijk te begrijpen
morgen geef ik haar deze verloren ketting terug
vermoedelijk had ze het al die tijd al geweten
het witte huis was gebouwd in de twaalfde eeuw
ik bleef thuis om de buurvrouw binnen te laten
er stond een grote spiegel tegen de keukendeur
de koffie was erg heet en smaakte nergens naar
zij kende haar zusje nog van een eerdere reis
er zaten vieze vlekken op het beeldscherm
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