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Gebruikte publicaties

Bridget Shield, Julie Dockrell (2003)

• External and Internal noise surveys of London primary
schools; JASA Vol. 115, No. 2, pp. 730-738

• Acoustic Guidelines and Teacher Strategies for Optimising
Learning Conditions in Classrooms for Children with
Hearing Problems; proceedings ACCESS 2003
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Achtergrond van de studie (1)
Richtlijnen akoestiek voor klaslokalen:
• Nagalmtijd
• Achtergrondrumoer
• Geluidsisolatie

Aanbevolen normwaarden WHO en ANSI/ASA:
• extern 55 dB LAeq

• intern  35 dB LAeq

Literatuur:
• Klasserumoer heeft een negatief effect op

prestaties leerlingen
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Achtergrond van de studie (2)
Literatuur:
• Weinig objectieve data voor stedelijke omgeving

• Geen specificatie gemiddelde, achtergrond of maximaal
geluidsniveau

• Geen uniformiteit onderwijssituatie (stille of rumoerige klas)

Shield/Dockrell



Meetmethode extern
Meting
• N = 142 (reg. lagere scholen London, 3 stadsdelen, buiten vliegroutes)

• 5 minuten sample
• 4 m van gevel en 1 m van straat
• representatief tijdstip van de dag

Niveau’s
• omgeving LAeq : A-gewogen equivalent geluidsniveau over 5 minuten

• achtergrond LA90 : A-gewogen geluidsniveau dat voor 90% van het
tijdsinterval wordt overschreden

• LAmax, LAmin

Shield/Dockrell



Externe geluidsniveau’s (1)

Shield/Dockrell

dB(A) LAeq LA90 LAmax LAmin 

µ 
 

57 49 70 45 

σ 9 9 13 10 

Bereik 31-78 25-71 42-93 20-67 

 



Externe geluidsniveau’s (2)

Shield/Dockrell

65%



Externe geluidsniveau’s (3)

Shield/Dockrell

dmv turven door onderzoekers



Meetmethode intern

Shield/Dockrell

Meting
• 16 scholen (110 bezet lokaal, 30 leeg, 50 elders)

• 2 minuten sample
• Activiteit 0 tot VI

Niveau’s
• omgeving LAeq

• achtergrond LA90

• LAmax, LAmin



Interne geluidsniveau’s (1)
LAeq 

• Leeg klaslokaal Act 0 47 dB(A) 
• Norm WHO Act 0WHO 35 dB(A) 

Shield/Dockrell



Interne geluidsniveau’s (2)
onderwijssituatie Act LAeq 

• Stil aan het werk Act I  56  

• Eén persoon spreekt Act II 61 

• Groepen/discussie Act VI 76

• Gem. bezet klaslokaal ActGEM 72

in dB(A)
Shield/Dockrell



Interne geluidsniveau’s (3)

• positieve correlatie aantal kinderen en geluidsniveau

• geen significante correlatie geluidsniveau met:
– leeftijd leerlingen
– type schoolgebouw
– soort beglazing

Shield/Dockrell



Relatie Intern - Extern

• correlatie extern en intern geluidsniveau alleen
voor Activiteit I

• metingen niet op zelfde moment uitgevoerd

• dubbele beglazing niet effectief (N=4)

Shield/Dockrell



• Score op Engelse toets als functie van intern
achtergond geluidsniveau: -3,5% per dB LA90

Impact op prestaties (1)

Shield/Dockrell



Impact op prestaties (2)

• Score op Wiskunde toets als functie van maximale
externe geluidsniveau: -0.8% per dB LAmax

Shield/Dockrell



• bij leerlingen met speciale onderwijsbehoeften (eg.
SH) werd een groter negatief effect gevonden

• erkennen complexe relatie: taal, sociale factoren

• sluit aan bij de bestaande literatuur:
oa. Lundquist et al. (2000), MacKenzie (2000),
Maxwell and Evans (2000)

Impact op prestaties (3)

Shield/Dockrell



Opmerkingen
• Uitgebreide studie waarvan de resultaten in het algemeen

in overeenstemming met bestaande literatuur

• Correlatie extern en intern geluidsniveau voor Activiteit 0?

• Is LA90 of LAmax de juiste maat? Wat is de correlatie van
LAeq met prestatie?

• Geen vermelding van de plaats van meting in de klas.
Variatie SNR voor-/achterin klaslokaal interessant.

• Verheffen stem niet rechtevenredig met toename
van achtergrondrumoer [Pearsons et al., 1977]

Shield/Dockrell



Perceptie leerlingen

• Perceptie extern geluidsniveau in overeenstemming met
gemeten externe niveau’s (N=2036)

• Oudere leerlingen zijn bewuster van geluid maar
ondervinden hiervan minder hinder (leeftijden 7 en 11 jaar)

Shield/Dockrell

Bridget Shield, Julie Dockrell (2004)
Children’s perception of their acoustic environment at
school and at home; JASA Vol. 115, No. 6. pp. 2964-2973



Perceptie docenten

• Perceptie van extern geluidsniveau door docenten
(N=51) in overeenstemming met perceptie leerlingen

• Meerderheid verwacht negatieve invloed van extern
geluid op concentratie en met name talige onderdelen

• Docenten beschikken over weinig strategiën om
manier van lesgeven aan te passen aan rumoer
(niet pedagogische; harder praten 33%, stoppen
lesgeven 18%)

Shield/Dockrell



Conclusie (1)
• Meerderheid van de gemeten externe

geluidsniveau’s boven de waarde van de richtlijn

• Gemiddelde interne geluidsniveau van een leeg
klaslokaal boven de waarde van de richtlijn

• Intern geproduceerd rumoer is echter dominant,
behalve voor de meest stille activiteit

• Impact op leerprestaties, met name talige
onderdelen en kwetsbare leerlingen

Shield/Dockrell



Conclusie (2)

• Leerlingen en docenten zijn goed in staat
geluidsniveau’s te beoordelen

• Docenten beschikken over weinig strategiën om
manier van lesgeven aan te passen aan rumoer

Shield/Dockrell



Taken audiologie
• Technische hulpmiddelen: individuele FM

systemen en vrije-veld klasseapparatuur

• Aandacht akoestiek scholen

• Voorlichting docenten en ambulant begeleiders van
SH en TS scholen en regulier onderwijs

Shield/Dockrell
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• afstand (-6dB, kritieke afstand)
• rumoer
• galm (galmtijd < 0.4 s)

?
Kuch

Hoest

Kuch

Akoestiek klaslokaal

Kuch

Hoest



Discussie
• Resultaten in overeenstemming met bestaande literatuur

• Helling van SNR curve NVA-woorden in ruis op 50%-punt:
verstaan -3% tot -5% per dB

• Variatie SNR voor-/achterin klaslokaal interessant

• Correlatie extern en intern geluidsniveau voor Activiteit 0?

• Is LA90 of LAmax de juiste maat? Wat is de correlatie van
LAeq met prestatie?

Shield/Dockrell



Reflecties



Signal-Noise Ratio (1)

Pearsons et al. (1977): verheffen stem niet rechteven-
redig met toename van achtergrondrumoer

• ≤45dB ⇒ stem 55dB  ⇒ +10dB

• 65dB ⇒ stem 68dB  ⇒ + 3dB



Signal-Noise Ratio (2)
• Klaslokaal SNR = +4 dB

• NH volwassene SNR = +6 dB

• NH Kind SNR > +6 dB
• SH kind SNR = +6 +18 dB

• APD kind SNR = +12 +20 dB



FM systemen

• Verbetering SNR van 10 tot 20 dB



Klasse apparatuur
• verbetering van SNR
• gebruik VS



Edulink
• Goedhorende maar kwetsbare

leerlingen (SH, APD, AD(H)D)

• SNR verbetering 20-30 dB

• Kosten?



   
• Kritieke afstand: afstand waarbij

niveau van directe signaal en
vroege reflecties gelijk zijn
(afhankelijk van galmtijd en volume
ruimte)

• Galmtijd: tijd nodig voor daling
intensiteit van 60 dB na stop
signaal

• Afstand verdubbeling dan -6 dB



   
• Zonder hoortoestel 

kritische SNR50% = +5 tot +7 dB
• Met directioneel hoortoestel stereo

kritische SNR50% = 0 dB

• Mono FM kritische SNR50% = -14
dB

• Stereo FM kritische SNR50% = -18
dB

Valente et al., 2003 (N=22 SNHL)

FM systemen



Docenten (2)

• Helft van docenten i.o. (N=318) geen
ervaring met SH en helft acht (hoogst)
onwaarschijnlijk SH kind in klas te
krijgen

• Hier iets over strategien tegen noise



Interne geluidsniveau’s (1)
LAeq 

• Leeg klaslokaal Act 0 47 dB(A) 
• Norm WHO Act 0WHO 35 dB(A) 

Shield/Dockrell



Externe geluidsniveau’s (3)

Shield/Dockrell

dmv turven door onderzoekers



Interne geluidsniveau’s (2)
onderwijssituatie Act LAeq LA90

• Stil aan het werk Act I  56 42

• Eén persoon spreekt Act II 61 46

• Groepen/discussie Act VI 76 64

• Gem. bezet klaslokaal ActGEM 72 -

in dB(A)
Shield/Dockrell



Selectie scholen
• Reguliere lagere scholen London met representatieve

schoolprestaties

• Drie stadsdelen, buiten vliegroutes

• Twee typen schoolgebouw, drie soorten beglazing

Shield/Dockrell
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