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Beste CLB-directie  
Beste coördinator Standaard Gehoor  
Beste VWVJ-lid en/of JGZ-sympathisant 

 

De laatste twee schooljaren stond de SPIN-test onder druk. Enerzijds door de rem op de reguliere 
werking van de CLB tijdens de coronapandemie. Anderzijds door haperingen bij online SPINnen. 

Via deze nieuwsbrief willen we jullie informeren over een aantal zaken die ons hoopvol stemmen dat 
de Standaard Gehoor vanaf volgend schooljaar opnieuw zal kunnen toegepast worden zoals 
voorgeschreven. 

Benieuwd? Lees dan zeker verder! 

 

Hartelijke groeten, 

 
Fabienne Theuwissen en Alexandra Seghers 
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Ijken van hoofdtelefoons 
 
Sinds begin 2022 draait de SPIN-test niet meer op KU Leuven servers, maar op servers van Lapperre. 
Om die switch mogelijk te maken, leverden jullie op dat moment de tablets in voor een software update. 
Met uitzondering van de eerste generatie tablets (die gebruikt werden tijdens de praktijktoets in 2014-
2015), liep dit heel vlot. 

Op dat moment vond niet steeds een ijking plaats. Gezien een jaarlijkse ijking wordt aanbevolen, is een 
nieuwe ijking binnenkort noodzakelijk indien dit niet in december plaatsvond. De datum van de laatste 
ijking vind je terug op de achterzijde van elk toestel. 

 

Online SPINnen 
 
Dankzij een constructieve samenwerking tussen LARS, Lemonade en ExpORL (KU Leuven) werd een 
oplossing gevonden om opnieuw online te kunnen SPINnen. Er wordt gevraagd om de online connectie 
tussen de SPIN-tablet en LARS nog vóór 1/6/22 even uit te testen voor elk toestel (de handleiding van 
LARS kan je indien nodig op weg helpen). Op die manier kunnen eventuele obstakels nog vóór de zomer 
verholpen worden, zodat het vanaf volgend schooljaar bij iedereen opnieuw vlot kan lopen. 

Heb je je tablet proberen connecteren met LARS, maar lukt het niet meteen? Controleer allereerst de 
wifi-verbinding en raadpleeg onderstaande tips. 

De leerling heeft de SPIN-test afgewerkt, maar er blijft ‘bezig’ staan bij zijn naam. Wat nu? 

Druk op de refresh button in het SPIN-tabblad (browser) van je laptop. Zo verschijnt het 
resultaat bij de naam van de leerling en verplaatst ‘bezig’ zich naar de volgende leerling. 

Nadien druk je op de tablet op het back-pijltje   en vervolgens op ‘volgende’. Zo verschijnt 
de volgende leerling op de tablet en kan je verder SPINnen. 
 

Is er een leerling afwezig en heb je de naam naar de tablet gesleept? Dan kan je de naam soms niet 
meer verwijderen uit de lijst, wat verhindert om de volgende leerling te laten SPINnen. Wat nu? 

Optie 1: Sleep de afwezige leerling naar het einde van de lijst, zo kunnen de andere leerlingen 
verder SPINnen.  
Optie 2: Duid bij de start de afwezige leerlingen aan zodat je enkel de aanwezige leerlingen 
naar de tablet sleept. 
 

Lukt het na de toepassing van deze tips nog niet, contacteer dan Hilde Denys (LARS) via mail 
(helpdesk@clb-lars.be) zodat samen een oplossing kan gezocht worden. Voorzie in je mail steeds 
volgende informatie: 

- het nummer van je tablet; 
- het moment (dag en uur) waarop je de connectie getest hebt; 
- de omschrijving van het probleem; 
- de bevestiging of de tablet een update kreeg door Lapperre in de kerstvakantie of niet.  

 
 

https://www2.clb-lars.be/wp-content/uploads/SPIN-Handleiding-nieuwe-versie.pdf
mailto:helpdesk@clb-lars.be
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Analyse data SPIN 
 

De SPIN-test werd na een praktijktoets in schooljaar 2014/15 geïmplementeerd in het schooljaar 
2016/17. De eerste analyse van de SPIN-data van de schooljaren 2016/17 en 2017/18 werd enkele jaren 
geleden gepubliceerd en is beschikbaar op onze website. 

In de loop van deze zomer zullen ook de beschikbare data van schooljaren 2018/19, 2019/20 en 2020/21 
geanalyseerd worden om de performantie van de SPIN-test opnieuw te evalueren. We houden jullie op 
de hoogte van de resultaten. 

 

SPIN  in het buitengewoon onderwijs 
 

We krijgen geregeld vragen over de uitvoering van de SPIN-test in het buitengewoon onderwijs. In onze 
FAQ geven we graag enkele tips mee. 

 
 

Studiedag 15 september 2022 
 

Op donderdag 15 september organiseren we een ‘studiedag gehoor’ waarin het de bedoeling is om 
verdiepend te werken. Voorkennis van de Standaard Gehoor is dus wenselijk. Meer informatie over de 
inhoud en inschrijving zal volgen met de publicatie van ons vormingsaanbod voor het schooljaar 
2022/23. Reserveer alvast die dag in jullie agenda, het belooft een interessante dag te worden met 
boeiende sprekers over gevarieerde thema’s! 

 

En ’last but not least’ … 

Proficiat voor de inspanningen van de CLB’s om jaarlijks duizenden kinderen en jongeren een SPIN-test 
aan te bieden om zo hun spraakverstaan in rumoer te evalueren en een eventueel neurosensorieel 
gehoorverlies vroegtijdig te kunnen opsporen. 

 

https://www.vwvj.be/sites/default/files/import/spin_rapport-addendum_kwantitatief_deel_v4_28aug2019.pdf
https://www.vwvj.be/nl/veelgestelde-vragen?category=3
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