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DE WERKING VAN HET OOR 

Geluid bestaat uit trillingen. Alles wat geluid voortbrengt, bezit de eigenschap om lucht te doen 

trillen en zo golven te veroorzaken. 

Deze geluidsgolven worden via de oorschelp 

(1), de gehoorgang, het trommelvlies (2) en 

de gehoorbeentjes tot aan het slakkenhuis 

of de cochlea (3) geleid. In het slakkenhuis 

bevinden zich haarcellen met daarop 

zintuighaartjes die de trillingen omzetten 

in elektrische signalen. Deze signalen 

worden via de gehoorzenuw (4) naar de 

hersenen gebracht. De hersenen verwerken 

de signalen en zo kan de luisteraar het 

geluid herkennen en begrijpen. 

 

 

 

HET BELANG VAN GOED HOREN 

Door onze zintuigen beseffen we dat er om ons heen een wereld bestaat. We horen de hele dag en 

nacht, of we nu willen of niet. Met ons gehoor hebben we voortdurend verbinding met deze wereld. 

Een verbinding die ons soms vreselijk hindert en soms uitermate pleziert. Ook al hinderen geluiden 

ons regelmatig, toch zullen we ons zeer vreemd voelen wanneer deze geluiden niet meer aanwezig 

zijn. Wanneer we ons bijvoorbeeld in een zogenaamde echovrije of stille kamer bevinden bekruipt 

ons een onaangenaam gevoel: het gevoel het contact met de buitenwereld verloren te hebben. 

Helen Keller zei: “Met je ogen hou je contact met ‘dingen’, maar met je oren hou je contact met 

mensen.” 

De geluiden die ons lichaam zelf produceert hebben ook een functie. Denk maar aan je eigen 

ademhaling, het bonken van je hart en het geluid van je maag als je honger hebt. Door het horen 

van deze geluiden van ons eigen lichaam weten we dat we bestaan en ervaren we ook voor een deel 

de toestand en behoefte van ons lichaam. Ook horen we of de geluiden die we zelf produceren niet 

gemakkelijk opgemerkt kunnen worden door anderen of storend voor hen zijn. Deze 

lichaamsbeleving heeft ook een sturende en controlerende werking. Wanneer we bijvoorbeeld een 

trap oplopen, horen we onze voetstappen op de trap. Zo horen we of we onze voeten wel goed 

hebben neergezet en of de treden wel stevig genoeg zijn. Door de geluiden die wij zelf produceren 

horen we dat ons lichaam een plaats inneemt in de ruimte om ons heen en horen we ook hoe 

nadrukkelijk we aanwezig zijn. 

Geluid kan zowel een positieve invloed als een negatieve invloed hebben op ons functioneren. In 

een ruimte waar geen prikkels zijn zoals geluid, luchtstroming, voldoende licht, geuren of 

wisselingen daarvan, kunnen we ons duf gaan voelen. Geluid kan ons ook gaan irriteren en als 

storend ervaren worden. Dan ervaren we stress. 

Als mens zijn we in staat onze geluidswaarneming om ons heen te vernauwen. Wanneer we ons in 

een lawaaierige omgeving bevinden, kunnen we afstand nemen van de omgeving om zo de 

gesprekspartner te verstaan. Dit ‘focussen’ van de aandacht gebeurt willekeurig. Dit focussen kan 
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ook onwillekeurig verlopen wanneer een specifiek signaal zich voordoet. De telefoonbel, het piepen 

van de microgolfoven en de zoemtoon van onze wekker zijn signalen die door hun specifieke 

eigenschappen en intensiteit een alarmerende functie hebben. Ook de aangeboren schrikreflex bij 

geluiden verloopt onwillekeurig. 

Veel signalen die een alarm geven, hebben ook een waarschuwende boodschap. Een toeterende 

auto in het verkeer waarschuwt ons voor gevaar, een sirene waarschuwt ons voor dreigend gevaar 

en zegt ons dat we naar binnen moeten gaan en deuren en ramen moeten sluiten. Ook onze wekker 

heeft een waarschuwingsfunctie en zegt ons dat we moeten opstaan omdat we anders te laat 

komen. 

Geluiden geven ook structuur aan de ruimte om ons heen. Aan de hand van verschillende kenmerken 

van geluid, waaronder de intensiteit, kunnen we de afstand tot een geluidsbron bepalen en de 

richting van waar het geluid komt. Om de richting te bepalen is het belangrijk dat we twee goed 

functionerende oren hebben. 

Geluiden kunnen ook zeer ontspannend zijn. Denk maar aan het rustgevende van een kabbelende 

beek met op de achtergrond het geluid van krekels of aan een rustig stuk klassieke of moderne 

muziek. Muziek kan ook meeslepend zijn en zeer sterke emoties teweeg brengen. 

WAT ALS HET OOR NIET WERKT? 

Het geluid legt een lange weg af. Er kan dan ook op vele plaatsen iets mis lopen. Afhankelijk van de 

plaats waar het probleem zich voordoet, spreken we van twee soorten gehoorverlies: 

Een geleidingsverlies 

Het probleem treedt op in het buitenoor of in het middenoor. Het kan veroorzaakt worden door een 

oorsmeerprop, een middenoorontsteking, een allergie, verkalking van de gehoorbeentjes of een 

aangeboren vervorming van het gehoororgaan. Het geluid wordt zachter waargenomen door de 

leerling. 

Luider spreken of geluidsversterking in de vorm van hoorapparaten geven een aanzienlijke 

verbetering. Soms kan dit soort gehoorverlies door medicatie of een operatie verholpen worden. 

Een perceptieverlies 

Het probleem ligt in het binnenoor (het slakkenhuis), bij de gehoorzenuw of in de hersenen. Bij 

deze stoornis wordt het geluid niet alleen stiller maar ook vervormd waargenomen. De leerling kan 

soms wel een stem horen, maar niet verstaan wat gezegd wordt.  

                zintuighaartjes in het slakkenhuis           beschadigde zintuighaartjes in het slakkenhuis 
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Een hoorapparaat, een cochleair inplant of een hersenstaminplant is hiervoor een goed hulpmiddel, 

maar deze maken van de leerling nog steeds geen normaalhorende. 

Sommige leerlingen klagen erover dat geluiden snel té luid klinken (hyperacousis). Hun pijndrempel 

voor geluiden is verlaagd. De combinatie van een verhoogde gehoordrempel en een verlaagde 

pijngrens, levert een klein hoorbereik op.  

Sommige leerlingen klagen over tinnitus of oorsuizen: zij horen een voortdurende piep of ruis. 

Voornamelijk als het stil is, kan het heel hinderlijk zijn.  

Als je eens wil ervaren hoe een slechthorende leerling zijn omgeving waarneemt, of hoe storend 

zo’n ruis kan zijn, kan je luisteren op https://www.oorcheck.nl/gehoorschade/hoe-ontstaat-

schade/zo-klinkt-het/. 

Als er sprake is van zowel een geleidings- als een perceptiestoornis spreken we van een gemengd 

verlies. 

Een eenzijdig of unilateraal verlies 

Sommige leerlingen hebben slechts aan één kant een gehoorverlies. Ondanks het feit dat zij één 

goed oor hebben, ervaren zij vaak dezelfde moeilijkheden. Vooral geluiden lokaliseren en luisteren 

in lawaaierige omstandigheden is moeilijk! 

Auditieve neuropathie 

Als we de weg die de geluid volgt van het slakkenhuis 

naar de hersenen meer gedetailleerd bekijken, leren 

we dat ook de hersenstam en de hersenschors een rol 

spelen: de gehoorzenuw voert de elektrische signalen 

van de zintuighaartjes naar de hersenstam. Van 

daaruit wordt de elektrische activiteit vervoert naar 

de hersenschors, waar  tenslotte het geluid wordt 

waargenomen. 

Bij auditieve neuropathie is er een slakkenhuis met normale, goed functionerende buitenste 

haarcellen, maar de informatie wordt afwijkend doorgegeven aan de binnenste haarcellen en 

vervolgens de gehoorzenuw, de hersenstam en de hersenschors. Of de auditieve informatie wordt 

niet goed verwerkt. 

Deze leerlingen reageren niet consistent op geluid, variërend van duidelijk wél, enigszins, tot niet 

(dit kan verschillen naargelang de omstandigheden en het tijdstip). Bij gehooronderzoek bekomt 

men wisselende reacties (‘onbetrouwbaar resultaat’). De leerlingen ontwikkelen nauwelijks of zeer 

moeizaam taal en spraak. 

 

 

 

 

 

https://www.oorcheck.nl/gehoorschade/hoe-ontstaat-schade/zo-klinkt-het/
https://www.oorcheck.nl/gehoorschade/hoe-ontstaat-schade/zo-klinkt-het/


  

ONDERZOEK VAN HET GEHOOR 

Tonale audiometrie 

Het onderzoek naar de ernst en de aard van het gehoorverlies kan op verschillende manieren 

verlopen. 

Via luchtgeleiding: dit wordt getest met een hoofdtelefoon. De trillingen planten zich voort door de 

lucht en gaan via het uitwendig oor naar het middenoor en het binnenoor. Het geluid volgt dus de 

normale hoorweg. 

Via beengeleiding: dit wordt getest met een beengeleider. De trillingen worden doorgegeven via de 

beenderen van de schedel aan het slakkenhuis. Het buitenoor en middenoor worden overgeslagen. 

Men kan hieruit besluiten waar de stoornis zich voordoet. 

De resultaten van het onderzoek worden weergegeven in een audiogram (zie verder). 

De gehoordrempel wordt bepaald door de reacties van de leerling, dat reageert op de tonen die het 

kan waarnemen. 

 

Deze informatie geeft een beeld over wat de leerling hoort, welke tonen het kan horen en welke 

niet. 

Spraakaudiometrie 

Op verschillende luidheden worden woorden aangeboden die de leerling moet nazeggen. Zo test 

men in hoeverre de dove of slechthorende leerling nog spraak verstaat.  

Deze informatie geeft een juister idee over hoe de leerling hoort en welke klanken het kan 

onderscheiden en welke niet. Deze resultaten zijn ook belangrijk voor de keuze en precieze 

afstelling van de hoorapparaten. 

 

Opmerking: 

De ernst van de handicap wordt bepaald door het gehoorverlies aan het beste oor. Vanaf een 

gemiddeld verlies van 90 decibel aan het beste oor spreken we van een ernstige auditieve handicap 

of doofheid. Deze indeling is medisch, en houdt geen rekening met hoe de leerling functioneert met 

zijn restgehoor en apparatuur. 

 

Andere onderzoeken 

Om de ernst en de aard van een gehoorverlies te bepalen gebeuren ook andere onderzoeken, zoals 

BERA.  

De oorzaak van gehoorverlies is niet altijd te achterhalen. Maar bij ongeveer 75% van de leerlingen 

met een auditieve stoornis vindt men toch een oorzaak. Soms is het gehoorverlies aangeboren, soms 

verworven in de eerste uren of dagen van het leven. Er zijn ook erfelijke oorzaken bekend van 

gehoorverlies of zeldzamere oorzaken zoals infecties, zuurstoftekort, toxische medicatie, enz. In 

functie daarvan onderzoekt men de medische voorgeschiedenis, doet men bloedonderzoek en 

medische beeldvorming. 
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Het audiogram 

 

Op de horizontale as staan de verschillende toonhoogtes die kunnen gemeten worden, van 125 Hertz 

(lage toon) tot 8000 Hertz (hoge toon). Hertz (Hz) is de eenheid van frequentie of toonhoogte. 

 

Op de verticale as staat de sterkte van het geluid dat aangeboden wordt, van 0 decibel tot 110 

decibel. Decibel (dB) is de eenheid van de intensiteit of luidheid. 

 

Op het audiogram wordt met de volgende symbolen het gehoor in kaart gebracht: 

 

o  gehoordrempel van het rechteroor 

x gehoordrempel van het linkeroor 

△ gehoordrempel met hoorapparaten 

[      beengeleiding van het rechteroor 

] beengeleiding van het linkeroor 

 

 

Om spraak te verstaan halen we meer informatie uit medeklinkers dan uit klinkers. Kijk maar naar 

het volgende voorbeeld :  

. I . . E . . . A A . 

S . N T . R K L . . S 

Reeds bij een klein gehoorverlies wordt het verstaan van medeklinkers moeilijk! 
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Om een beter idee te krijgen van de intensiteit van bepaalde geluiden, illustreren we dit graag met 

enkele voorbeelden. 

 

 

DECIBEL PIJNLIJK, SCHADELIJK 

 

140-170  Vuurwapens, sirenes, straaljagers. 

140  Startend vliegtuig op 50 meter afstand,  
  autoradio’s op vol volume.  
90-130  Rockconcerten, luide passages van  

  klassieke muziek. 

120  Massa schreeuwende kinderen.   

 

  HINDERLIJK, KANS OP BESCHADIGING 

 

90-115  Radio’s, cassettespelers op vol volume. 

90-105  Grasmaaiers en kettingzagen met benzinemotor. 

 

  ZEER LUID 

 

70-85  Elektrisch scheerapparaat, wekkeralarm, 

  haardroger, stofzuiger en andere huishoud- 

  toestellen. 

85  Rumoerige klas, schoolbus, speelplaats. 

 

  MATIG  
 

60  Normaal gesprek. 

50  Regen. 

40  Rustige kamer, kantoor.  
 

  STIL 

 

30  Gefluister, tikkend uurwerk. 

20  Leeszaal in een bibliotheek. 

10  Vallend blad. 

 

Geluid kan schadelijk zijn voor je gehoor. In hoeverre een geluid je gehoor beschadigt, hangt af van 

de luidheid én de tijd dat je eraan wordt blootgesteld. 

 

 

 

 



  

REKENING HOUDEN MET DE DOVE OF SLECHTHORENDE LEERLING 

1. TECHNISCHE ONDERSTEUNING 

Een hoorapparaat of een inplant is een belangrijk en waardevol hulpmiddel. Het maakt echter van 

een dove of slechthorende persoon geen normaalhorende! 

Het dragen van een apparaat betekent niet dat de dove of slechthorende alles kan horen, wel dat 

hij of zij anders hoort. Het heeft dus niet hetzelfde effect als bij het dragen van een bril. 

Spraakafzien blijft, zeker voor dove personen, noodzakelijk om tot spraakverstaan te kunnen 

komen!  

Wat kunt je van hoortoestellen verwachten? 

De resultaten met hoortoestellen zijn afhankelijk van het soort gehoorverlies, de ernst van het 

gehoorverlies en soms ook van wat de hersenen kunnen verwerken. Ook al draagt de leerling de 

meest geavanceerde hoortoestellen, wil dit nog niet zeggen dat het hiermee ook weer 100% kan 

horen en verstaan. Met een licht tot matig gehoorverlies is de kans groter dat de leerling met 

hoortoestellen weer goed kan functioneren. Maar als de schade aan het gehoor groot is, zullen 

sommige situaties altijd (zeer) problematisch blijven. Denk hierbij aan het verstaan wanneer er 

achtergrondlawaai aanwezig is, verkeer of muziek of tijdens een feest of een groepswerk. 

Over het algemeen zijn geleidingsverliezen goed te compenseren met een hoortoestel. Dit komt 

omdat bij dit soort verliezen het slakkenhuis met de fijne haarcellen nog goed functioneert. Het 

geluid hoeft alleen maar harder gemaakt te worden om de verminderde geleiding van het geluid te 

overbruggen. Bij perceptieverliezen is er onherstelbare schade aan het slakkenhuis. Naast dat het 

oor minder gevoelig is geworden voor geluiden, is het door de schade ook minder goed in staat om 

verschillende geluiden van elkaar te onderscheiden en dat is vooral noodzakelijk wanneer spraak 

moet worden verstaan in geroezemoes. 

Hoortoestellen hebben bovendien een hele kleine microfoon en luidsprekertje. Het geluid kan 

daarmee nooit de geluidskwaliteit halen van bijvoorbeeld een hoofdtelefoon of luidspreker. 

Natuurlijk zal een leerling ook moeten wennen aan zijn apparatuur, ook als het nieuwe toestellen 

krijgt. Het kan wel een aantal weken duren voordat de hersenen gewend zijn aan de manier van 

signaalverwerking van een nieuw apparaat.  

Er bestaan verschillende soorten hoortoestellen: 

- een hoorapparaat 

- een cochleair inplant 

- een BaHa 

- een hersenstam-inplant 

We merken even op dat er een snelle evolutie is in de ontwikkeling en vormgeving van technische 

hulpmiddelen. Bijgevoegde illustraties dienen daarom enkel als voorbeeld. 

Het hoorapparaat 

Slechthorende leerlingen dragen vaak één of twee oorhangers die bestaan uit een oorstukje (dat zit 

in het oor) en het eigenlijke hoorapparaat (dit wordt achter het oor gedragen). 
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Het hoorapparaat vangt via een microfoontje het geluid op en zet het om in een elektrisch signaal, 

dat op zijn beurt versterkt en bewerkt wordt. Dit signaal wordt 

dan d.m.v. een luidsprekertje aan het oor aangeboden. 

Hoorapparaten bevatten steeds vaker een automatisch 

programma. Dit programma past het toestel aan verschillende 

luistersituaties aan. Hoortoestellen hebben ook vaak 

spraakherkenning. Hiermee wordt de ruis onderdrukt tijdens 

een gesprek. 

 

De microfoon van het apparaat vangt geluiden best op bij een 

afstand van 1 à 2 meter. De versterking is dan maximaal. Bij een grotere afstand daalt de 

capaciteit! 

 

Uiteraard hangt een goede werking van het apparaat ook af van een juist gebruik en regelmatig 

onderhoud. Het apparaat wordt gevoed door kleine batterijen die gemakkelijk vervangen kunnen 

worden. Aan de ouders wordt gevraagd enkele reservebatterijtjes met de leerling mee te geven 

naar school. Om bij twijfel te controleren of de batterij leeg is, kan je de oorhanger in je half 

gesloten hand leggen. Zorg ervoor dat je de volumeknop helemaal open zet! Er moet dan een 

fluittoon ontstaan. Zo niet, is de batterij leeg, zit er een obstructie in het oorstukje (bv. water, 

zweet, oorsmeer,…) of is er een ander defect dat door de audioloog zal moeten nagekeken worden.  

Deze fluittoon kan zich ook voordoen terwijl het kind zijn apparaat draagt. Vaak hoort het dit zelf 

niet. Dit fluiten wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de gehoorgang niet volledig afgesloten is 

of door het bedekken van het oorstukje (zoals muts, sjaal,…). Het kan meestal verholpen worden 

door het oorstukje beter in de gehoorgang te duwen of het niet meer te bedekken. In sommige 

gevallen dient het oorstukje vervangen te worden omdat het te klein geworden is.  

 

De Cochleaire Inplant (CI) 

Een CI is ontworpen voor dove kinderen en volwassenen die weinig baat hebben bij de klassieke 

hoorapparaten. 

De CI bestaat uit twee delen: een inwendig deel dat wordt 

ingeplant tijdens een operatie en een uitwendig deel, dat 

achter het oor gedragen wordt (bij jonge kinderen vaak in een 

zakje op de rug of op een haarband). Beide delen staan 

magnetisch met elkaar in verbinding. Geluid wordt opgevangen 

door het uitwendige deel van het apparaat (1). Daar wordt het 

verwerkt en doorgestuurd naar het inwendige deel (2). Het 

inwendige deel bestaat uit een elektrode (3) die de functie van 

de zintuigharen vervangt. Vanuit dit deel worden elektrische 

pulsen gegeven waardoor de zenuwvezels in het 

binnenoor gestimuleerd worden. Zo worden er 

zenuwprikkels veroorzaakt (4) en komt de 

geluidswaarneming tot stand. Na de operatie is er 

altijd een belangrijke periode van revalidatie en 

fitting (fijn afstellen van het apparaat). Dit 

apparaat werkt op batterijen. Als deze leeg zijn, 

(dagelijks!) wordt dit aangegeven door een 

signaal. 
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De BaHa (Bone Anchored Hearing Aid) 

Dit apparaat wordt gedragen door leerlingen die een geleidingsverlies hebben (zie p.4). 

Een microfoontje (1) vangt het geluid op en zet het om in trillingen. Deze trillingen worden 

versterkt doorgegeven aan het rotsbeen achter het oor (3) 

en bereiken zo het slakkenhuis. Het slecht functionerende 

buiten- of middenoor wordt overgeslagen. Jonge kinderen 

dragen het toestel op een haarband of diadeem. Later is 

er mogelijkheid om het toestel definitief te bevestigen 

met een schroefje (2) in het rotsbeen. 

 

 

 

 

Omdat leerlingen met een geleidingsverlies weinig 

vervorming van geluid ervaren, kan door versterking 

met een BAHA het verlies zo goed als volledig 

gecompenseerd worden. Richtinghoren blijft meestal 

wel moeilijk. 

 

De Hersenstam-Inplant (ABI) 

Een ABI is een elektronisch apparaat voor dove kinderen. Het bestaat uit twee delen: een inwendig 

deel, dat in de hersenstam wordt ingeplant tijdens een operatie, en een uitwendig deel, dat achter 

het oor gedragen wordt. Beide delen staan magnetisch met elkaar in verbinding. Geluid wordt 

opgevangen door het uitwendige deel van 

het apparaat (1). Daar wordt het verwerkt 

en doorgestuurd naar het inwendige deel 

(2). Het inwendige deel bestaat uit een 

elektrode (3). Vanuit dit deel worden 

elektrische pulsen gegeven in de nabijheid 

van de gehoorkern (4). Deze kern zendt de 

informatie door naar de hersenen die 

ervoor zorgen dat het geheel als geluid 

herkend wordt.  

Na de operatie is er altijd een belangrijke 

periode van revalidatie en fitting (fijn afstellen van het apparaat). Dit apparaat werkt op 

batterijen. Als deze leeg zijn, (dagelijks!) wordt dit aangegeven door een signaal.  

Een ABI is nuttig voor een heel beperkt aantal dove mensen, namelijk degenen die geen slakkenhuis 

of geen gehoorzenuw hebben. Deze mensen kunnen namelijk niet geholpen worden met een 

cochleaire inplant. De afwezigheid van slakkenhuis of zenuw kan aangeboren zijn maar het kan ook 

het gevolg zijn van een chirurgische verwijdering.  
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Andere hulpmiddelen 

FM-apparatuur 

FM is een draadloos systeem waarbij de leerkracht een microfoonzender draagt en de leerling een 

ontvanger. De stem van de leerkracht wordt door de zender draadloos naar de ontvanger aan het 

hoortoestel van de leerling doorgegeven. Zo verbetert het spraakverstaan in omgevingslawaai en op 

afstand. Het is dus aangeraden het apparaat te gebruiken in alle situaties waar de afstand tussen 

spreker en de leerling meer dan 2 meter bedraagt en waar het mondbeeld niet steeds zichtbaar is. 

Bijvoorbeeld in de klas: bij klassikale instructie, poppenkast, tv, cd, tijdens kringgesprek, turnles, 

partnerwerk, toespraak van bv. de directeur, bezoek van de Sint, excursie met een gids... 

Ondanks deze verbetering mogen we er niet van uitgaan dat de leerling nu goed hoort zonder 

liplezen. 

Het is ook erg belangrijk om samen met de leerling goede afspraken te maken over het gebruik in 

verschillende situaties. 

 

 

Ringleiding 

In sommige openbare gebouwen is er een ringleiding voorzien. De werking is vergelijkbaar met een 

FM-systeem. De leerlingen moeten dan wel het programma van hun apparaat aanpassen. Voor het 

bijwonen van een theatervoorstelling informeer je best op voorhand over de aanwezigheid van een 

ringleiding in de zaal. 

Deze picto geeft aan dat er ringleiding aanwezig is. 

 

Ondertiteling 

Via Teletekstpagina 888 kan je veel Vlaamse televisieprogramma’s met ondertitels bekijken. 

Telkens je de televisie aanschakelt, moet je de teletekstpagina 888 opnieuw instellen. Kies op de 

afstandsbediening van de televisie de toets met het rechthoekje met drie lijntjes in. Druk dan 888. 

Teletekst zoekt dan de ondertitelingspagina. Dit kan even duren. Uw programma verschijnt daarna 

terug op het scherm mét ondertiteling. Sommige buitenlandse zenders bieden ook programma’s met 

ondertiteling aan (in de eigen taal). Op de startpagina tt100 van die omroepen wordt de juiste 

bladzijde aangegeven. 

Trilwekker, lichtwekker, lichtbel 

Sommige leerlingen maken thuis gebruik van een trilwekker, lichtwekker en/of 

lichtbel.



  

2. HOE KAN JE HELPEN? 

Algemene tips 

 
Zorg dat de leerling steeds je gezicht goed kan zien. 

Spraakafzien (liplezen) is een onmisbare aanvulling op het horen. Denk maar eens aan de minimale 

verschillen tussen f en s, en t en k. Spraakafzien is meer dan alleen maar liplezen. De expressie van 

gezicht en lichaam geeft de leerling extra informatie bij het spraakverstaan. Bij sommige leerlingen 

is het belangrijk om hen er attent op te maken dat ze moeten kijken. Houd hiermee rekening:  

- verlicht de klas goed 

- laat de leerling niet tegen de zon in kijken 

- houd niets voor je mond als je praat 

- noem de naam van wie aan het woord komt en wijs hem / haar aan 

- laat toe dat de leerling zich omdraait om het mondbeeld te kunnen zien van wie achter hem 

zit  

- loop niet rond, dit bemoeilijkt het spraakafzien  

- bij vreemde talen is er een ander mondbeeld, geef de 

leerling tijd om hieraan te wennen 

- praat niet terwijl je op het bord schrijft 

- noem de leerling enkele keren bij de naam, als je zijn aandacht wil trekken. Als de leerling 

dan niet reageert, kan je het even aantikken. 

- zorg ervoor dat de leerling dicht bij de spreker staat. Hoe groter de afstand, hoe zachter 

het geluid. Enkele decibels kunnen het verschil maken tussen wel of niet verstaan wat er 

gezegd wordt.  

 

Zorg dat de leerling optimaal kan horen. 

Leren horen is een proces dat begint bij het opmerken van geluiden. Als  

leerkracht kan je op vele manieren hiertoe bijdragen: 

- motiveer de leerling om steeds zijn hoorapparatuur te gebruiken 

Veel mensen zijn bang om je aan te spreken. Dan denk ik: spreek toch gewoon tegen mij. Ze 

spreken voortdurend tegen mijn horende vriendin, niet tegen mij. Als ik geen echte vriendin 

had bij de horenden, zou de communicatie nog veel moeilijker zijn. Mensen zijn bang.  

Jelissa , 2HO 

Het is niet leuk om zelf altijd te 

moeten zeggen dat ik iets niet 

begrijp of niet kan volgen.  

Salaween, 3Hum.W. 
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- controleer regelmatig of alles goed werkt 

- laat de leerling plezier beleven aan geluid 

- maak de leerling attent op geluiden 

- beperk achtergrondlawaai bv. zet computer en radio uit, sluit de ramen 

 

Zorg dat je duidelijk praat. 

- spreek steeds in volledige zinnen. Als de leerling je niet begrijpt, herhaal dan eerst nog 

eens op dezelfde manier, en dan indien nodig met andere woorden. 

- spreek voldoende luid, maar roep niet 

- articuleer goed, maar overdrijf niet 

- praat niet te snel, maar las pauzes in, houd woordgroepen bij elkaar, beklemtoon 

vraagwoorden 

bv. “Neem     je werkboek van taal    uit je boekentas” 

- controleer met een vraag of de opdracht begrepen is 

 

Zorg voor auditieve rust. 

Veel mondelinge informatie en omgevingsgeluiden zijn vermoeiend voor de leerling. 

- wissel klassikale activiteiten af met individuele activiteiten 

- plan belangrijke klasactiviteiten vroeg op de dag 

- gebruik FM-apparatuur selectief, in samenspraak met de leerling 

 

Zorg voor visuele ondersteuning. 

- geef foto’s en teksten ter ondersteuning: 

digitaal fototoestel en kopieerapparaat zijn 

hierbij handige hulpmiddelen 

- schrijf op het bord: kernwoorden, moeilijke 

woorden, schema’s, het onderwerp waarover 

Als ik eerst een tekst mag lezen, dan kan 

ik de leerkracht heel goed volgen. Ik kan 

natuurlijk niet aan elke leerkracht vragen 

om iedere les voor mij een speciale tekst 

te maken.  

Nicolas, 4TSO 
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je praat, taken en huiswerken, opdrachten bij proefwerken 

- maak gebruik van een tijdsstructuur: bv. daglijn, kalender, ... 

- zorg voor ondertiteling bij bv. video 

- ondersteun minimale klankverschillen met vingerspelling als de leerling hiermee vertrouwd 

is 

Vlaamse Gebarentaal 

Een tolk Vlaamse Gebarentaal (VGT) vertaalt het gesproken Nederlands naar VGT en omgekeerd. Dove of 
slechthorende leerlingen hebben in bepaalde gevallen recht op een tolk VGT in de klas. In de praktijk vertaalt 
de tolk dus enkel letterlijk wat door een leerkracht of andere leerling gezegd wordt. Dit is mogelijk tijdens gans 
de schoolloopbaan van de leerling en gedurende alle lessen van het lessenrooster.  Een tolk moet door de 
gastschool aangevraagd worden bij het ministerie van Onderwijs (voor meer uitleg hierover, vraag raad bij uw 
Ondersteuner of kijk op www.ond.vlaanderen.be/edulex  

 Sommige dove leerlingen kennen geen gebarentaal, maar hebben het toch moeilijk om gesproken boodschappen 
te verwerken via spraakafzien. Deze leerlingen kunnen voor bepaalde of alle leervakken een schrijftolk 
aanvragen. Deze noteert alles wat er gezegd wordt in de klas (op een laptop), zodat de leerling dit kan aflezen 
van het scherm. Ook dit is mogelijk doorheen gans de schoolloopbaan van de leerling, indien er kan aangetoond 
worden dat het leesniveau voldoende is. Ook hier dien je een aanvraag te doen bij het ministerie van Onderwijs.  

 

 

 

SMOG?  Of is het VGT? 

Veel mensen verwarren gebarentaal met SMOG. Maar dit zijn twee totaal 
verschillende vormen van communicatie. SMOG (Spreken Met Ondersteuning van 
Gebaren) is een vorm van ondersteunende communicatie waarbij de sleutelwoorden 
in een gesproken zin ondersteund worden door een gebaar. De gebruikte gebaren 
zijn niet hetzelfde als die van de Vlaamse Gebarentaal en de grammatica volgt die 
van het gesproken Nederlands. De Vlaamse Gebarentaal is dus een volwaardige taal 
met een eigen grammatica, dit geldt niet voor SMOG.  SMOG wordt gebruikt in de 
communicatie met mensen met een mentale of communicatieve beperking.  

 

 

Zorg voor compensatie om beter taal te begrijpen. 

Taal wordt door een slechthorende of dove leerling niet ‘incidenteel’ geleerd. Wat niet rechtstreeks 

tot de leerling zelf gezegd wordt, zal in veel gevallen aan hem voorbij gaan. De leerling zal aan de 

hand van enkele woorden, een veronderstelling maken van wat er gezegd wordt. De details van de 

taal (voorzetsels, voegwoorden, meervoudsvormen, verbuigingen…) zal de leerling alleen leren als 

we het expliciet aanbieden en ons rechtstreeks tot hem richten. 

- duid figuurlijke taal 

- verduidelijk abstracte begrippen, homoniemen, synoniemen 

- geef teksten begrijpend lezen vooraf mee 

- wees bewust van de complexiteit van taal in leesboeken, vraagstukken, W.O., … 

Als ik geen tolk 

heb, kan ik niet 

goed volgen. Maar 

het helpt dan om 

mee met iemand te 

mogen kijken.  

Eline, 3 haarzorg  

http://www.ond.vlaanderen.be/edulex
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- overloop vooraf de inhoud van een poppenkastvoorstelling, theaterstuk, film, uitstap met 

gids, ... 

 

Zorg voor begrip bij de klasgenoten. 

- geef voldoende informatie over de handicap 

- toon zelf een open houding 

- toon zelf begrip, geen medelijden 

- moedig de medeleerlingen aan tot een aangepaste communicatie 

- maak de andere leerlingen erop attent dat de speelplaats 

een moeilijke luisteromgeving is 

 

 

 

 

 

 

Zorg ervoor dat de leerling zich goed voelt. 

 

De slechthorende leerling zal heel wat missen van de interacties tussen andere leerlingen. Nochtans 

vormen deze banale interacties de bouwstenen van onze sociaal-emotionele ontwikkeling. Deze 

alledaagse ervaringen leren ons immers hoe mensen met elkaar omgaan. Een leerling dat niet goed 

hoort, vangt niet alleen minder informatie op (kwantitatief), de informatie is ook kwalitatief 

gereduceerd. 

- reduceer de inhoud van een gesprek van een kwartier niet tot één zin, maar schets wat er 

besproken werd 

- geef informatie over gedachten, gevoelens, motieven, waarden en normen: leg uit waarom 

je boos bent, verdrietig, blij. Leg uit waarom een leerling berispt of beloond wordt en praat 

over gevoelens in de klas. Begrijp dat een leerling voornamelijk zal afgaan op visuele 

informatie (bv. gelaatsuitdrukking). 

Het is zeer moeilijk om vrienden te maken. Ik ben eigenlijk een éénling. In een groep kan ik de 

conversatie niet volgen. Ik moet kiezen tussen me wat socialer opstellen en hoofdpijn of minder 

hoofdpijn en me afzijdig houden. Ik wil ook geen meeloper zijn.  

Jonas, 6ASO   

Als ik een antwoord van een leerling moet opschrijven, hoop ik dat 

de leerkracht het antwoord nog eens herhaalt. Anders lukt dat niet.  

Linsey, 6BSO 
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- geef informele informatie zo goed mogelijk door aan de leerling: 

verwoord in een klasgesprek wat andere leerlingen opmerken ook 

al is het niet onmiddellijk gericht aan de dove of slechthorende 

leerling 

- stimuleer het inlevingsvermogen  

- laat een medeleerling helpen, zet de leerling naast een goede 

leerling die af en toe kan bijspringen 

- moedig aan tot assertiviteit 

- bevorder de zelfredzaamheid: wat de leerling zelf kan op die 

leeftijd, moet het ook zelf doen 

- heb realistische verwachtingen 

- beperk onaangename verrassingen: terloops gegeven informatie of opdrachten worden 

slecht opgevangen. Als de leerling weet wat het te wachten staat, kan het gemakkelijker 

anticiperen op mondelinge informatie.  

Niet doof maar Doof 

Er is een groot verschil tussen doof en Doof. 

Iemand met een gehoorverlies van meer dan 90 decibel is doof. Het  woord ‘doof’ refereert in dit geval enkel 
naar het gehoorverlies. Hierbij gaat het vooral om mensen die op latere leeftijd doof geworden zijn. Zij ervaren 
hun doofheid écht als handicap. 

Dit in tegenstelling tot mensen die behoren tot de Dovengemeenschap. Zij spreken over zichzelf als Doof, met 
hoofdletter D . Zij zien hun doofheid als een eigenschap, een variatie zoals huidskleur. Het gaat vooral om 
Doven die doof geboren of al jong doof geworden zijn. Zij die Doof met een hoofdletter schrijven geven 
hiermee aan dat zij een minderheidsgroep vormen met een eigen taal en cultuur. Doof zijn wordt door deze 
groep niet als een gemis of handicap beleefd. Zij zien zichzelf als een culturele minderheid. Over heel 
Vlaanderen zijn er verschillende Dovenverenigingen. Het komt er voor deze mensen op aan om het ‘Doof zijn’ 
als belangrijk onderdeel van hun identiteit te aanvaarden, er op een positieve manier mee om te gaan en er trots 
op te zijn. Nog niet alle doven zijn Doof. De emancipatiebeweging is nog maar net op gang gekomen. De ideeën 
verspreiden zich langzaam in Vlaanderen. Steeds meer wordt er aangedrongen op meer toegankelijkheid voor 
Doven. Bij ons staat dit bekend als ‘Dovencultuur’. 

Meer informatie over Doof zijn vind je o.a. bij www.vlaamsegebarentaal.be, www.vgtdoemee.be, www.doven.be 
en www.fevlado.be. 

 

 

Ik vlucht tijdens de 

pauzes naar de 

leraarskamer om 

iets te vragen. Dan 

moet ik niet alleen 

op de speelplaats 

staan.  

Vicky 5TSO  

 

http://www.vlaamsegebarentaal.ben/
http://www.vgtdoemee.be/
http://www.doven.be/
http://www.fevlado.be/


  

Gevolgen en tips voor de specifieke vakken  

 
Begrijpend lezen 

Begrijpend lezen doet een beroep op taal in haar ruime betekenis en 

vormt de basis voor alle vakken. Gebrek aan woordenschat en taalgevoel 

maakt dit erg moeilijk voor doven en slechthorenden. Langere zinnen 

worden moeilijk ritmisch geordend, waardoor de betekenis van de zin 

vaak verloren gaat. 

Veel voorkomende problemen zijn: 

- het onjuist begrijpen van woorden: woorden worden te concreet of te algemeen 

geïnterpreteerd (zie citaat of ook soms helemaal fout zoals: 'herder' wordt verstaan als 

'hert') 

- het foutief duiden van voornaamwoorden, vraagwoorden, voorzetsels … 

- het foutief groeperen van woorden bv. ‘Hoe denk jij dat hij het klaar kreeg?’ antwoord: 

‘Met mijn verstand’ Een typisch gevolg van het verkeerd ritmisch groeperen van de woorden 

‘Hoe denk jij?’ 

- grote moeilijkheden met het herkennen en begrijpen van figuurlijke taal (bv.doofpot) 

- het niet reconstrueren van de chronologische of logische volgorde  (bv.'Voordat we de 

schriften openslaan, wil ik eerst iets zeggen’ waarbij de leerling verstaat: ‘We doen de 

schriften open en dan gaat de leerkracht iets zeggen’). 

- Opgaven en opdrachten kunnen onze leerlingen dus vaak foutief interpreteren. Hierdoor 

behalen ze soms zwakke scores terwijl ze toch de leerstof 

beheersen. 

- Bovenstaande problemen doen zich ook voor bij vakken zoals 

godsdienst, geschiedenis, aardrijkskunde, MAVO, PAV, 

wiskunde, wetenschappen. Zeer veel vakken confronteren 

onze leerlingen met nieuwe woordenschat, abstracte 

begrippen, het gebruik van figuurlijke taal.  

- Voor veel leerlingen is het niet vanzelfsprekend om meteen 

alles tijdens de les te begrijpen. Het instuderen en begrijpen moet dan thuis gebeuren. Het 

vraagt van hen een extra inspanning. Toetsen na de les is voor onze leerlingen daarom niet 

haalbaar.  

 

Spelling 

Door een goede beheersing van de spellingsregels weten de leerlingen vaak heel wat te 

compenseren en de schade - door het gemis aan taalgevoel en de verminderde auditieve 

waarneming - te beperken. Bij sommige lettergrepen of klanken kan je geen verschil zien bij 

liplezen. Bv: ’ring, zing, ding’ hebben hetzelfde mondbeeld.  

De context waarin het woord wordt aangeboden is voor onze leerlingen zeer belangrijk. Het bepaalt 

het al dan niet juist begrijpen van een woord.  

Zeventien of 

zeventig prijzen of 

prijs. Hoe kan ik dat 

verschil nu zien? 

(liplezen),. Maar het 

was wel fout.  

Kelly, 6 BSO  

Ik hoor niet wanneer 

de klemtoon gelegd 

moet worden, hoe 

kan ik dan het juiste 

meervoud vinden  

Bram, 2 ASO 
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- Ongekende woorden worden moeilijk of niet verstaan en kan je 

moeilijk te liplezen. 

- Dove en slechthorende leerlingen maken spellingfouten zoals elke 

leerling, maar ze maken ook typische ‘hoorfouten’, bv. het 

weglaten van begin- en eindletters omdat deze minder goed 

gehoord/gezien worden. 

- Eindklanken zijn dikwijls grammaticaal belangrijke uitgangen. 

Bv.’Hij loopt’. De t wordt niet gezien of gehoord. 

- Een invuldictee kan een goed alternatief zijn voor het klassieke dictee. 

 

 

Vreemde talen  

Een tweede of een derde taal aanleren is voor elke leerling 

moeilijk.  Voor de dove of slechthorende leerlingen komt daarbij 

dat hij moet leren om nieuwe klanken en auditieve patronen te 

vormen. Dit is voor hen al zo moeilijk in de moedertaal.  Klanken 

worden anders uitgesproken.  We kunnen de leerling daarbij 

helpen door sommige woorden fonetisch op te schrijven of 

algemene uitspraaktips te geven eigen aan de vreemde taal. 

Engels is moeilijk.  Bijna alle dove leerlingen hebben met dit vak 

problemen. Engels wordt gezien als een transparante taal, die in 

de omgeving dag in dag uit gehoord wordt.  Maar onze dove 

leerlingen horen dat niet. Hun basiskennis en woordenschat is 

hierdoor meestal minder dan bij horende leeftijdsgenoten. 

Wanneer twee talen door elkaar gesproken worden, weten onze 

leerlingen vaak niet in welke taal ze moeten liplezen. Ze horen 

niet welke taal gesproken wordt en ze haken snel af. 

 

Praktijkvakken 

De praktijkvakken vormen een extra uitdaging voor leerlingen met een auditieve beperking. Tijdens 

deze vakken is er meestal veel lawaai, wordt er meer rondgestapt door de leerkracht, verloopt de 

les vaak op een lossere, minder gestructureerde manier. Hierdoor kan hij niet spraakafzien en mist 

de leerling belangrijke informatie. Het kan ook zijn dat, door het lawaai, de hoorapparaten niet 

gedragen kunnen worden.  

Hoewel het gaat om ‘praktijkvakken’ wordt er tijdens deze vakken toch ook heel wat theorie/uitleg 

gegeven; vaak op informele momenten. De GON-leerling die druk bezig is, heeft niet altijd door dat 

de leerkracht extra uitleg geeft aan een leerling, terwijl dat voor hem ook belangrijk kan zijn. 

Extra individuele uitleg, een tolk of schriftelijke ondersteuning kan helpen.  

 

 

Het moeilijkste 

vind ik de Fransen 

woorden die ik niet 

kan uitspreken! 

Lisa, 1 TSO 

Eerst had ik enkel een tolk 

VGT tijdens de 

theorievakken, nu ook 

tijdens enkele 

praktijkvakken. Zo kan ik 

veel beter volgen, ook wat 

de leerkracht als opmerking 

geeft aan andere 

leerlingen. In praktijk 

zeggen ze ook veel hoor.  

Eline, 3 haarzorg  
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Lichamelijk opvoeding  

Leerlingen die tijdens deze lessen de hoorapparaten uit doen, zijn vooral aangewezen op de 

imitatie van de andere leerlingen. 

Dove en slechthorende leerlingen hebben vaak een verminderd 

evenwichtsgevoel. 

Bij het zwemmen kan de apparatuur niet mee en horen de 

leerlingen de leerkracht nauwelijks. Bij opdrachten dient op 

voorhand goed uitgelegd te worden wat er verwacht wordt. Wat 

onze leerlingen niet horen, trachten ze te compenseren door te 

kijken naar wat er rondom hen gebeurt. Heel vaak kunnen ze 

hierdoor gewoon mee functioneren. Zo lijkt het dat ze alles goed ‘verstaan’. Toch worden er door 

hen soms verkeerde conclusies getrokken, wat blijkt uit het citaat hiernaast. 

De meeste leerlingen dragen hun hoorapparaten ook tijdens het turnen. Het functioneren op het 

gehoor in een grote ruimte is echter niet zo vanzelfsprekend. Zorg ervoor dat de leerling dicht bij 

jou kan staan om zoveel mogelijk van de uitleg te horen en het lipbeeld te kunnen zien. Laat hen 

ook niet als eerste aan de beurt. Zo kunnen ze eerst nog eens kijken naar de andere leerlingen. 

 

Groepsgesprekken  

Ga er bij een groepsgesprek niet vanuit dat de leerling alles kan volgen. Betrek de leerling bij het 

gesprek door:  

- gerichte vragen te stellen 

- ervoor te zorgen dat er zo weinig mogelijk door elkaar gesproken wordt 

- de spreker aan te duiden 

- de belangrijkste uitspraken , conclusies op te schrijven (of laat dit doen door één of 

meerdere medeleerlingen in een beurtrol). 

- Geef telkens aan als er van onderwerp    veranderd wordt.  

- Een FM-toestel (zie verder) kan doorgegeven worden aan diegenen die het woord neemt. 

 

Lezen 

 
Voor sommige leerlingen is het luidop lezen in de klas een opgave. Zeker deze leerlingen die zich 
bewust zijn van hun ander stemtimbre en afwijkende uitspraak. Hen echter nooit aan de beurt laten 
komen, is ook niet echt de bedoeling. Het best zoekt men naar een evenwicht in samenspraak met 

de leerling en de ondersteuner. 

 

Groepsgesprekken zijn zeer 

moeilijk, meestal als gevolg 

van het rumoer.  

Jonas, 6 ASO  

Als ik voor een klas spreek, kijkt iedereen heel vreemd naar mij. Ik denk dat ik een heel vreemde 

stem heb? Ik wil alleen voor een klas spreken met een tolk.  

Tim, 5 TSO 
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Muziek  

Leerlingen met een auditieve beperking hebben moeite met het volgen van muzieklessen. Om te 

beginnen nemen zij allemaal ‘muziek’ waar op een heel andere manier dan normaal horenden. 

Bepaalde muziek wordt niet gehoord of veroorzaakt soms pijn bij het beluisteren. Bij het zingen of 

fluitspelen missen zij de nodige auditieve feedback om bij te sturen … Voor dit vak wordt soms een 

al dan niet volledige vrijstelling gegeven.  

 

 

 



  

WAT MAG JE VERWACHTEN VAN EXTRA BEGELEIDING? 

Veel dove en slechthorende leerlingen hebben naast ondersteuners ook nood aan andere vormen 

van begeleiding: 

- de neus-, keel- en oorarts: stelt de diagnose, zorgt voor de medische opvolging van het oor 

- de audioloog: zorgt voor controle en opvolging van de hoorapparatuur, biedt hulp bij 

technische problemen en geeft auditieve training  

- de thuisbegeleider: geeft ouders informatie i.v.m. de  problematiek, verleent advies 

omtrent de opvoeding en ontwikkeling van hun kind, bemiddelt in contacten met externe 

instanties en zorgt voor psychosociale ondersteuning 

- de logopedist: werkt aan woordenschat, zinsbouw, vervoegingen en verbuigingen, 

articulatie, begrijpend lezen, auditieve training, liplezen of rekenen. Voor een optimaal 

resultaat is het belangrijk deze therapie en de klaswerking op elkaar af te stemmen.   

- de kinesist/ergotherapeut/psychomotorish therapeut: stimuleert de motoriek. Dove 

leerlingen hebben vaker problemen met evenwicht, fijne en grove motoriek of 

richtingsgevoel. 

- de psycholoog: begeleidt leerlingen individueel of in groep om sociale vaardigheden te 

trainen en een positief zelfbeeld te stimuleren. 

 

 

 

 

 

 


