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 Betrokken Leerlingen

• Speciaal Onderwijs voor Doven
– alleen primair onderwijs, groep 1 t/m 8
– (dus geen VSO)
– alleen “NGT”-groepen (dus geen MG-kinderen)
– (maar wel een groep “NGT-ZML”)

• 9 Klassen, 58 leerlingen
• Gehoorverliezen o.h.a. > 90 dB HL (FI)
• Individuele gehoorapparatuur

– 34 leerlingen met HT’n (vrijwel allemaal ADS)
– 24 leerlingen met CI
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 Oude Situatie (1)

• Klasse-apparatuur tot ongeveer 2002
– Phonic Ear 475T / 471R; >> 8 jaar oud
– Phonic Ear 3xxT / 3xxR; >> 15? jaar oud
– (beide systemen betroffen zogenaamde “stereo” FM-

ontvangers die tevens werden gebruikt als hoortoestel)

• Experimentele apparatuur 2000–2002
– zelfontworpen/gebouwde miniatuurontvangers

gebruikmakend van audio-input HT’n i.c.m.
Phonic-Ear 475T zender.

– groepen 7 en 8 (ongeveer 15 kinderen)
– experiment afgebroken om diverse redenen
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 Oude Situatie (2)

• Frequente storingen apparatuur
– veroudering (reparatie nauwelijks nog mogelijk)
– kabelbreuk / slecht contact

• Weerzin gebruik bij leerlingen (en ook lk’n!)
– door formaat & “tuigjes” laag draagcomfort
– snoertjes (telefoontjes / audio-input) lastig
– geluidskwaliteit slecht (hoortoestellen beter)
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 InterBellum (2002-2004)

• Door steeds grotere nadruk op visuele communicatie
(NGT) kreeg gebruik klasse-apparatuur minder prioriteit

• AC en Logo’s bleven echter aandringen op opnieuw
gaan gebruiken van klasse-apparatuur

• Daarnaast opkomst van “klantgericht” onderwijsaanbod
– wens ouders om ook de auditief-orale communicatie zo veel

mogelijk te stimuleren
– steeds meer “dove” kinderen met in potentie goede auditieve

mogelijkheden (met name CI-dragers)
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 Oriëntatiefase (2004)

• Inventarisatie van de verschillende soorten
klasse-apparatuur

• Overleg tussen coördinatoren primair onderwijs
en logopedie, schooltechnicus en AC

• Aanvragen offertes & proefsets bij leveranciers
• Proef met Campus S / MLxS-systeem in hoogste

klassen gedurende twee weken
• Definitieve keuze & advies -> directie (juni 2004)
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 Inventarisatie Apparatuur (1)

• Lijn-apparatuur
– Voordelen

• storingsvrije signaaloverdracht door vaste verbinding
• terugspreekmogelijkheid
• tevens hoortoestel (dus geen eigen HT’n nodig)
• als hoortoestel hoge versterking & output mogelijk

– Nadelen
• vaste bedrading (inrichting klas en bewegingsvrijheid)
• gebruik omslachtig (indrukken van knoppen, etc)
• kledinggeruis bij gebruik als hoortoestel
• mogelijkheden (moderne) eigen HT’n worden niet benut
• “dubbele” aanpassing (zowel klasse-apparatuur als HT’n)
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 Inventarisatie Apparatuur (2)

• Solo-apparatuur, met “stereo-ontvanger”,
tevens dienstdoend als HT (= oude situatie)
– Voordelen

• geen vaste bedrading, dus bewegingsvrijheid, etc
• tevens hoortoestel (dus geen eigen HT’n nodig)
• als hoortoestel hoge versterking & output mogelijk

– Nadelen
• geen terugspreekmogelijkheid
• kledinggeruis bij gebruik als hoortoestel
• mogelijkheden (moderne) eigen HT’n worden niet benut
• “dubbele” aanpassing (zowel klasse-apparatuur als HT’n)
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 Inventarisatie Apparatuur (3)

• Solo-apparatuur, met halslus en eigen HT’n
– Voordelen

• koppeling middels halslus en T-stand is technisch
eenvoudig

• eigen hoortoestellen worden gebruikt
• geen vaste bedrading, dus bewegingsvrijheid, etc

– Nadelen
• signaaloverdracht via halslus is inferieur (EM-storing), en

bij grote verliezen vaak te zwak (afh. van positie lus)
• frequentiekarakteristiek?
• (hoortoestellen dienen T-stand te hebben)
• kwetsbaar vanwege draadbreuk



Audiologisch Centrum Den Haag                                      Effatha Guyot Groep

 

 Inventarisatie Apparatuur (4)

• Solo-apparatuur, met Y-snoer en eigen HT’n
(= project experimentele apparatuur 2000-2002)
– Voordelen

• koppeling middels audio-input is technisch optimaal
• eigen hoortoestellen worden gebruikt
• geen vaste bedrading, dus bewegingsvrijheid, etc

– Nadelen
• voor elke leerling aparte audio-schoentjes nodig
• hoortoestellen dienen audio-input te hebben
• kwetsbaar vanwege draadbreuk
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 Inventarisatie Apparatuur (5)

• Solo-apparatuur, met Microlink en eigen HT’n
(=-nieuwe situatie)
– Voordelen

• draagcomfort (klein, geen aparte snoeren / kastjes)
• automaticshe frequentie-synchronisatie (bij MLxS)
• koppeling middels audio-input is technisch optimaal
• eigen hoortoestellen worden gebruikt

– Nadelen
• duur (dubbele ontvangers!)
• duurdere audio-schoentjes nodig
• hoortoestellen dienen (soms) te worden aangepast
• kans op verlies & kwetsbaarder door kleine formaat?
• hoortoestellen dienen audio-input te hebben
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 Campus S & Microfoonopties



Audiologisch Centrum Den Haag                                      Effatha Guyot Groep

 

MLxS & MicroLink CI S
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Wallpilot & Toaster
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 Ingebruikname Nieuwe Apparatuur

• Start december 2004
• Begeleiding door Phonak:

– documentatie
– introductie bij leerkrachten
– instructie schooltechnicus (o.a. cursus)
– on site service

• Strikte regel: apparatuur mag alleen in school
(binnen) worden gebruikt

• Formele evaluatie nog niet plaatsgevonden
• Wel eerste ervaringen geïnventariseerd ->
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 Ervaringen Groep 1/2

• Regelmatig op/afdoen van apparatuur lastig
(kinderen gaan nog veel naar buiten om te spelen)

• Continue gebruik apparatuur niet haalbaar
(veel korte ad hoc contacten tussen lk en indiv ll’n)

• Selectief gebruik in “taalgroepjes”, waarbij de
klas wordt opgesplitst in 2 tot 3 groepen

• Nieuwe apparatuur veel effectiever dan oude
• 10 vd 12 kinderen aanroepbaar (z.l.b.)
• Technisch verder g.b.
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 Ervaringen Groep 7

• Geen strijd meer bij dragen apparatuur
• Kinderen vragen zelf om gebruik en kunnen ook

zelf aangeven wanneer zender uitstaat
• Kinderen aanroepbaar (z.l.b.)
• Continue in gebruik
• Nieuwe apparatuur veel effectiever dan oude
• Bij 2 vd 6 kinderen initieel te luid (nu in orde)
• Bij huidige microfoon last van kledinggeruis
• Leerkracht vindt zender te groot (als vroeger)
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 Ervaringen Groep 8
(korte mededeling logopedist)

• In eerste instantie kinderen enthousiast
• Nu echter sinds kort klachten over storing,

geluidskwaliteit en te luid FM-signaal
(oorzaak is nog niet onderzocht)



Audiologisch Centrum Den Haag                                      Effatha Guyot Groep

 

 Ervaring “De Skelp”, Drachten
(mondelinge mededeling Peter Kraft)

• 30 SH-leerlingen
• Voorheen ringleiding
• Positief over geluidskwaliteit
• Schoentjes kwetsbaar -> snel stuk (verlies MLxS?)

• Significant hoger batterijverbruik (kosten ouders!)
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 Conclusies

• Leerlingen en leerkrachten enthousiast
• Duidelijke (subjectieve) verbetering geluidskwaliteit t.o.v.

oude apparatuur
• Technisch (lijkt) apparatuur goed te functioneren
• Controle gebruik (afdoen!) vergt discipline lk’n
• Geen verlies in Zoetermeer (wel in Drachten?)
• Van mogelijkheid frequentie-synchronisatie wordt nog

weinig gebruik gemaakt
• Boom-microfoon waarschijnlijk te prefereren boven

revers-microfoon
• Protocollen technische verificatie dienen nog ontwikkeld

te worden
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