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Overzicht

• Vinden van oplossingen voor auditieve 
verwerkingsproblemen.

• Wat zijn oplossingen ?
• Soloapparatuur kan een van de oplossingen 

zijn! Maar….. pas op voor de valkuilen! 
• Veldstudie Edulink

– Evidence-based experience
– ‘harde bewijzen’ voor het succes? 



Beeld bij kinderen met AVP.

• moeite met verstaan en opnemen van auditieve 
informatie (in de meer complexe luistersituaties.) 

Consequenties voor school:
1. trage/onvolledige waarnemingsprocessen
2. veel energie in verwerven auditieve informatie
3. onvoldoende verwerken informatie
4. leerachterstanden



Algemeen behandelingsbeleid

1) Aanpassen van de auditieve omgeving.
2) Aanleren van compensatiestrategieën. 
3) Remediëringsactiviteiten.

• 1 en 2 zijn vooral bedoeld om auditieve informatie voor 
de kinderen toegankelijker te maken.

• 3 heeft tot doel het verbeteren van de auditieve 
vaardigheden.



Behandelingsmogelijkheden:

• Woordenschat-uitbreiding
• Pre-teaching
• Auditief geheugen-training
• Luistertraining

– auditieve (klank)discriminatie
– prosodie
– meerledige opdrachten
– luisterhouding/auditieve aandacht



Behandelingsmogelijkheden(2):

•Aanpassen van de omgeving; 

– advisering ouders/leerkrachten (hearing tactics)

– solo-apparatuur (verbeteren van signaal)

•Auditieve training

•Aanleren van compensatie-strategieën

– vergroten taalvaardigheid

– extra gebruik maken van informatie uit andere  
modaliteiten (bijv. visueel)



Doel soloapparatuur.

• Het auditieve leersignaal voor de leerling 
toegankelijker maken (optimaliseren):

- Minder last van storende achtergrondgeluiden.
- Hoog redundante spraak/informatie.
- Afstand bron/luisteraar overbruggen.
- Minimaliseren van invloed akoestiek.
- Aanbieden van het juiste spraakmodel(inslijpen, 

auditief bombardement).



Overwegingen gebruik/inzet.
Het is geen oplossing voor alles en iedereen!!

• Voor wie wel en voor wie niet.
• Wanneer wel en wanneer niet.
• Motivatie en commitment.
• Leervormen ( type onderwijs, 

didactiekvormen,
groepsgrootte).

• Follow up en gebruikersonderhoud.
• Financiering en aanvraag(verzekering)



Wanneer wel en wanneer niet?

• Soloapparatuur wordt gezien als een oplossing voor 
veel problemen op het gebied van de auditieve 
vaardigheden. 

• Is dit zo en valt dit te bewijzen?

• Pilot onderzoek naar de effectiviteit van de EduLink



Idee van de pilot

Ontwikkeling gedurende het gebruik volgen in
termen van:
• auditieve ontwikkeling
• sociaal welbevinden
• leerontwikkeling( lezen, woordenschat, etc.)

Deze ontwikkeling vergelijken met de 
gematchte leerlingen(cluster 2) of de klassikale 
leerontwikkeling ( regulier onderwijs)



Edulink Effectmeting

• 10 gematchte paren, leerlingen in Cluster 2 
onderwijs ( S/T problemen en AVP)

• 8 leerlingen in regulier onderwijs(dyslectisch 
en AVP)

• 6 maanden dragen
• Gedurende de 6 maanden maandelijks 

ruggespraak met de gebruikers over het 
gebruik van de solo (technisch en 
gebruiksmomenten)



Hypothese

Door het gebruik van de Edulink zullen de 
auditieve vaardigheden en de leerprestaties
verbeteren. 



Edulink effect, metingen 

Vooraf:
• Raven

Achteraf:
• Vragenlijst effect solo 

apparatuur

Voor en na proef:
• CHAPS
• CAT batterij
• ISI
• Spraak in ruis (Plomp)
• Passieve woordenschat
• Verzwegen betekenissen
• Digit Span
• Een minuut test
• Klepel
• CBSK( competentiebelevingsschaal)



1. Succes solo voorspelbaar?

CHAPS , inventarisatielijst auditieve vaardigheden:
• Verstaan in rumoer (SNR)
• Verstaan in stilte (SS)
• Verstaan in optimale situaties (OPT)
• Integratie van luisteren en kijken (INT)
• Auditief geheugen (MEM)
• Auditieve aandachtsspanne (ATT)



Succes=?

• Succes= continuering gebruik solo na 6 
maanden 
(groen gemarkeerde leerlingen)

• Correlatie met scores op CHAPS voorafgaand 
aan de proef:



Voorspellers vanuit CHAPS

index l school SNR SS OPT INT MEM ATT SNR-SS SNR-ATTSNR-OPTSNR-ME effectsolo comments
1 specia -1,3 0,1 0,0 0,0 -1,1 -0,5 -1,4 -0,8 -1,3 -0,2 15
2 specia -1,7 -1,0 0,0 -0,3 -0,4 -0,9 -0,7 -0,8 -1,7 -1,3 1
3 specia -1,6 -0,3 0,0 -1,7 -0,8 -0,5 -1,3 -1,1 -1,6 -0,8 6
4 specia -1,6 -1,3 -1,0 -1,7 -2,1 -0,9 -0,3 -0,7 -0,6 0,6 0
5 specia -1,1 -1,0 0,3 -1,0 -1,5 -1,0 -0,1 -0,1 -1,5 0,4 0
6 specia -1,9 -1,0 0,0 -0,7 0,0 -0,5 -0,9 -1,4 -1,9 -1,9
7 specia -3,3 -3,1 -2,3 -2,7 -3,4 -3,0 -0,1 -0,3 -1,0 0,1 2
8 specia -2,7 -2,4 -2,3 -2,3 -3,8 -1,8 -0,3 -1,0 -0,4 1,0 15
9 specia -2,7 -2,9 -2,0 -2,3 -1,9 -1,1 0,1 -1,6 -0,7 -0,8 26

10 specia -1,6 -0,6 0,0 -1,0 -1,5 -0,6 -1,0 -0,9 -1,6 -0,1
11 Mainst -3,4 -2,4 -1,3 -2,0 -1,4 -1,3 -1,0 -2,2 -2,1 -2,1 27
12 Mainst -2,6 -1,6 -1,0 -1,0 -3,0 -1,4 -1,0 -1,2 -1,6 0,4 -2
13 Mainst -1,4 -0,6 -0,3 -0,7 -1,8 -0,4 -0,9 -1,1 -1,1 0,3 7
14 Mainst -3,7 -1,0 1,0 -2,7 -0,8 -2,3 -2,7 -1,5 -4,7 -3,0 8
15 Mainst -1,4 -0,9 -1,0 -1,0 -0,6 -1,1 -0,6 -0,3 -0,4 -0,8 10
16 Mainst -2,7 -1,3 0,0 -0,3 -2,1 -0,8 -1,4 -2,0 -2,7 -0,6
17 Mainst -3,7 -2,0 -0,3 -1,0 -1,1 -1,6 -1,7 -2,1 -3,4 -2,6 soc emot
18 Mainst -3,0 -2,1 -0,7 -1,3 -0,5 -0,5 -0,9 -2,5 -2,3 -2,5 11 vrije school

Correlation 0,0 -0,5 -0,5 -0,4 -0,4 -0,4 0,7 0,4 0,4 0,4 0,1



2. Effect solo meetbaar?
Resultaten algemeen

Teleurstellend in termen van:

• Geen homogeniteit in de populatie, waardoor groeps-
effecten niet aantoonbaar waren.

• Onvoldoende uitwisselbaarheid van het leerling-
volgsysteem. Geen of onvolledige gegevens op de 
peildata beschikbaar.

• Veel technisch falen, veel ondersteuning nodig om het 
systeem in de lucht te houden en gebruikers te 
motiveren.

• Positieve effecten moeilijk te objectiveren.



Resultaten

• Pairwise comparison
• Alleen voor paren waarbij de Edulink succesvol 

was ervaren.



Edulink Effect (1)
Pairw ise comparison AV & GV
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Edulink Effect (2)
Pairw ise comparison MS & DL
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Edulink Effect (3)
Pairw ise comparison RE & TV
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Edulink Effect (4a) ?
Pairw ise comparison GL & NS
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Edulink Effect (4b)?
CBSK scores

Comparison pair GL & NS
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Waar staan we nu? 

• Lastig om winst soloapparatuur te objectiveren.
• Groepsvergelijking niet mogelijk i.v.m. heterogeniteit.
• Begeleiding van gebruikers van groot belang om inzet   

en effectiviteit solo te optimaliseren.
• Termijn van 6 maanden te kort om effecten goed in 

beeld te krijgen?
• Individuele bewijsvoering voor succes? 
• Blijvend succes of plafond effecten?



Waar staan we nu ?(2)

Geen bewijs geleverd dat EduLink gebruikers na 
een half jaar in het voordeel zijn ten opzichte van 
niet-gebruikers. 
Evaluatie instrument moet verfijnd worden om 
effecten beter zichtbaar te maken.



Praktische overwegingen:
Solo, voor wie (niet)?

+ Brede, primaire AVP
+ Tijdelijke/wisselende gehoorverliezen
+ Moeite met verstaan in rumoer
− Zwak verstaan in gunstige omstandigheden
− Auditieve geheugenproblemen
− Zwakke auditieve concentratie, AD(H)D
− Secundaire luisterproblemen bv PDD NOS
Nota Bene:
! Sociaal emotionele/

acceptatie problemen
! School cultuur
! Technisch falen

Tijdsinvesteringstraject
vergelijken met 
hoortoestelaanpassing bij 
kinderen



Wat zijn nu de valkuilen ?

• Geen remedie voor AVP. Het compenseert de beperkte 
signaalwaarneming.

• Onvoldoende objectieve toetsinstrumenten om het 
succes van aanpassing te evalueren. Kans op pseudo
successen omdat men ( omgeving en gebruiker) het 
graag wil.

• Door inadequaat gebruik juist verslechtering van de 
signaaloverdracht.

• Onvoldoende overdracht van gebruiksregels( jaarlijks 
bij nieuwe gebruikers(leerkrachten))



Slot

• Dank voor uw aandacht, 
• Zijn er vragen?

• Het project is financieel en materieel 
ondersteund door: Phonak AG, Switzerland. 


