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Bijlage: Welke aandachtspunten zijn er bij afname van de SPIN-test bij leerlingen met bijzondere noden? 
 

Zoals reeds blijkt uit de FAQ “Kan je de SPIN-test gebruiken in het buitengewoon onderwijs?”, is de 
aanpak bij deze leerlingen steeds maatwerk. Hieronder geven we enkele overwegingen mee, die 
gebaseerd zijn op de e-module gemaakt na de terugkomdagen van de standaard ‘Gehoor’ in 2016: 

 

Type 2 

De SPIN-test werd in de praktijktoets gevalideerd voor de leeftijdsvork 9 tot 13 jaar (een variatie van 
leeftijden die in het 5e leerjaar kunnen voorkomen) en voor de leeftijdsvork 13 tot 17 jaar (de leeftijden 
die verwacht kunnen worden in het 3e secundair). Dat betekent dat leerlingen toch minstens een 
ontwikkelingsleeftijd van 9 jaar nodig hebben voor een vlot doorlopen en volhouden van de SPIN-test. 

Op de leeftijd waarop de SPIN-test zoals decretaal bepaald zou moeten worden afgenomen (volgens 
geboortejaar, in de praktijk ongeveer 11 & 14 jaar) is de kans klein dat leerlingen in het type 2 onderwijs 
deze vereiste ontwikkelingsleeftijd bereikt hebben. 

Voor deze kinderen is de audiometrie met het verkorte protocol aangewezen, bij voorkeur de 30 dB-
versie. Als dat niet lukt (in functie van de vermoedelijke ontwikkelingsleeftijd) wordt het protocol 35 
dB gebruikt. 

 

Type 3 

In het type 3 basisonderwijs zullen niet de cognitieve vermogens van de leerling bepalen of een SPIN-
test kan worden afgelegd maar eerder de volgehouden aandacht, de emotieregulatie en 
responsinhibitie. 

Om een SPIN-testafname optimaal te laten verlopen is een goede klassikale voorbereiding erg 
belangrijk. Zo weten kinderen wat er van hen wordt verwacht en geldt de toelichting op de dag  van 
het CLB-consult als herhaling. 

Een rustige ruimte, zowel auditief als visueel, is uiterst belangrijk. Elke prikkel kan storend werken. 

Assistentie van de leerkracht, een begeleider of een CLB-medewerker kan zinvol zijn om de aandacht 
gaande te houden en de medewerking positief te bekrachtigen. 

Als de SPIN-test een onbetrouwbaar resultaat oplevert na een moeilijk en wat chaotisch parcours, is 
hertesten met de SPIN zoals voorgeschreven in het protocol mogelijks niet voor elke leerling 
aangewezen. Hier moet worden afgewogen of het herhalen van de SPIN dan wel de audiometrie 
(protocol 30 dB) te verkiezen is, weliswaar op een ander/later tijdstip, nadat de spanning even werd 
ontladen. 

 

Type 4 

Leerlingen met motorische beperkingen en een normaal verstandelijk vermogen kunnen hulp nodig 
hebben bij het aantikken van de juiste cijfers op de tablet. De leerling herhaalt mondeling de cijfers die 
in de hoofdtelefoon worden gehoord. 

https://www.vwvj.be/nl/elektronische-leermodules-horen
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In geval van comorbiditeit (cognitief, spraak) zal de gepaste strategie worden gekozen in samenspraak 
met de leerling, leerkracht en/of de ouders. Wordt de strategie te complex, dan moet de mogelijkheid 
van een audiometrie worden overwogen. 

 

Type 6 

Slechtziende kinderen kunnen met assistentie bij het aantikken van de cijfers op de tablet de SPIN-test 
doorlopen. 

Voorafgaandelijk aan het onderzoek is een klassikale instructie waardevol. 

Auditieve rust tijdens de testafname is erg belangrijk. 

In geval van comorbiditeit (cognitief, spraak) zal de gepaste strategie worden gekozen in samenspraak 
met de leerling, leerkracht en/of de ouders. Wordt de strategie te complex, dan moet de mogelijkheid 
van een audiometrie worden overwogen. 

 

Type 7 gehoor 

Bij deze kinderen is een gehoorscreening uiteraard niet nodig. 

 

Type 7 STOS 

Kinderen met spraak- en taalontwikkelingsproblemen zijn misschien net goed gebaat bij het gebruik 
van een tablet om de cijfertriplet aan te tikken. Een belangrijke vraag is of er al dan niet geassocieerde 
problemen voorkomen die het volhouden van aandacht of het begrijpen van de instructie verstoren. 

Kinderen met STOS moeten goed worden opgevolgd op vlak van gehoor. Navragen of dit effectief 
gebeurt, is in deze erg belangrijk. 

 

Type 9 

Kinderen met ASS moeten goed worden voorbereid op de SPIN-test. Net zoals voor kinderen in andere 
types BuO is het goed om de leerkracht te briefen over de aard en het verloop van de test.  

Een conditionering waarbij de leerkracht en/of de CLB-medewerker eerst zonder hoofdtelefoon noch 
ruis cijfers aanbiedt om vervolgens progressief de ruis in te voeren draagt bij tot de voorbereiding van 
de leerlingen. Het verkennen en kort ervaren van de spanning van de hoofdtelefoon kan voor kinderen 
helpend zijn om de echte testafname succesvol te doorlopen. 

 

Dyscalculie 

Je kan verwachten dat leerlingen met dyscalculie de SPIN-test als moeilijk ervaren. Om de SPIN-test 
betrouwbaar te doorlopen moet de leerling er in slagen om drie getalwoorden (de triplet als 
geluidsignaal) om te zetten of te herkennen in drie Arabische cijfers. 
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Als de diagnose dyscalculie gedocumenteerd is naar aard en omvang kan men inschatten welke hulp 
een leerling nodig heeft. Mogelijks is luidop herhalen van de gehoorde triplets een haalbare opdracht, 
waarna een begeleider de cijfers aantikt op de tablet. 

 

Type BA 

Dit is een heterogene groep kinderen met uiteenlopende problematieken die (nog) niet altijd 
gediagnosticeerd zijn. Inspiratie kan worden gevonden bij de verschillende groepen hierboven. 


