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Akoestiek in klaslokalen

• Goede luister- en spreekomstandigheden:
– Minder luisterinspanning
– Gemakkelijker de stof begrijpen
– Gemakkelijker onthouden

• Goede akoestiek:
– Weinig achtergrondgeluiden
– Goede signaal-ruisverhouding
– Weinig nagalm

• Speciale aanpassingen voor:
– TOS ?
– SH ?



Effect van lawaai op leerprestaties

Acoust. Soc. Am., Vol. 123, No. 1, January 2008, B. M. Shield and J. E. Dockrell: Effects of noise on children

Conclusie: extern geluid beïnvloedt met name niet-verbale taken (processing speed)

142 scholen



Effect van lawaai op leerprestaties

Acoust. Soc. Am., Vol. 123, No. 1, January 2008, B. M. Shield and J. E. Dockrell: Effects of noise on children

Conclusie: intern geluid (geroezemoes) beïnvloedt met name verbale taken

140 klaslokalen 
in 16 scholen



Effect van lawaai op leerprestaties

SEN: special educational needs

J. E. Dockrell and B. M. Shield, “Acoustical barriers in classrooms: The impact of noise on performance in 
the classroom,” British Educational Research Journal 32, 509–525 2006.



Wat is het effect van achtergrondgeluid 
op spraakverstaan?
• Achtergrondgeluid verslechtert de signaal-ruisverhouding

– Verlies aan (=onhoorbaar maken van) spraakinformatie

www.audiologieboek.nl



Afstand 
• Spreekniveau is ca. 60 dBA, maar achter in de klas natuurlijk niet

– Geluid wordt in meer of mindere mate geabsorbeerd
– Zachtste spraakklanken 15-20 dB onder spreekniveau
– Al snel ben je veel spraak kwijt!



Wat is het effect van galm op 
spraakverstaan?

• Spraak wordt versmeerd. Verlies van detail.

https://www.ntt-review.jp/archive/ntttechnical.php?contents=ntr201107ra3.pdf&mode=show_pdf



Yang en Bradley, 2009

Wat is het effect van galm op 
spraakverstaan?

6 jaar

11 jaar



Frisse Scholen
• Energie
• Lucht
• Temperatuur
• Licht
• Geluid

– Geluidwering van de gevel
– Installatiegeluid
– Ruimteakoestiek
– Luchtgeluid-isolatie
– Contactgeluid-isolatie

• Klasse C: geen €€
• Klasse B: leslokaal
• Klasse A: speciale wensen

http://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/12/Programma%20van%20Eisen%20Frisse%20Scholen%202015..pdf



Frisse Scholen

Nagalm: 0.8 s 0.6 s 0.4 s

Lawaai: 35 dBA 33 dBA 30 dBA



Akoestiek van een klaslokaal

https://www.youtube.com/watch?v=ItPQA9esxa8



Speech Transmission Index STI

• Model (Steeneken & Houtgast, 1980)
• Berekent de hoeveelheid spraakinformatie die bij de luisteraar 

aan komt
• Afhankelijk van hoeveelheid stoorgeluid
• Afhankelijk van hoeveelheid achtergrondgeluid
• Afhankelijk van de hoeveelheid galm

• STI=0 geen informatie komt over
• STI=1 alle informatie komt over

SNR





Nagalm is soort stoorruis

STI: Speech Transmission Index = maat voor verstaanbaarheid



Nagalm eisen

0.8 s
0.6 s
0.4 s



Signaal-ruisverhouding eisen

een goede STI is dus groter dan 0.75 (SNR>+15 dB én T<0.4s)

0.8 s
0.6 s
0.4 s

+15



Is een STI van 0.75 voldoende?

• Kinderen verstaan slechter in rumoer dan volwassenen
– Jonge kinderen verstaan slechter dan oudere kinderen

• Slechthorenden verstaan slechter dan goedhorenden
– SRT of Plomp-test

• TOS kunnen voor extra verstaansproblematiek zorgen

STI=0.75 is ondergrens !
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Is STI te meten?   Jazeker!
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Checklist

• Eenvoudige check
op de akoestiek in 
de klas.
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Gevolgen slechte akoestiek
• Verstaan:

– Gaat moeizamer, kost veel energie, invullen
– Langzamere reacties
– Verminderde kwaliteit van de communicatie

• Overigen: 
– Minder (cognitieve) capaciteit voor overige activiteiten
– Slechter onthouden / leren
– Extra vermoeidheid

– Minder animo voor 
andere activiteiten

• Geldt dubbel voor:
– SH-kinderen
– TOS-kinderen



Een goede akoestiek
is essentieel !


