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SOUNDS LIKE SILENCE 

GEZONDE SCHOOLOMGEVING DOOR GOEDE AKOESTIEK  

 
Scholen kampen almaar meer met beperktere budgetten, maar hebben 
een groeiende nood aan een akoestisch gezonde leer- & werkomgeving: 
de klassen worden groter, de inkleding van de lokalen worden kaler, de 
kinderen worden mondiger, etc.  
 
Verhoog het akoestisch comfort voor leerkracht & leerling 
 
Zorg ervoor dat akoestiek vanaf de start geïntegreerd wordt in uw 
(ver)bouwplan en draag zo bij tot een verhoogd akoestisch comfort 
binnen de school. 
 

SLECHTE AKOESTIEK LEIDT TOT LEERPROBLEMEN, 
GEHOORSCHADE, ...  

 
Stemproblemen, stress, concentratiestoornissen, slechte hoorbaarheid, 
hoofdpijn, ... zijn zaken waar leerkrachten en leerlingen dagelijks mee 
geconfronteerd worden. Voor een groot deel is de oorzaak terug te 
vinden bij slechte akoestiek in en rond klaslokalen. Te veel naakte 
oppervlakten (beton, glas, etc.) samen met grote groepen (mondige) kinderen, zorgen voor enorm veel 
nagalm, wat dan weer leidt tot geluidsoverlast in en rond de klassen.  
 
Creëer een gezonde leeromgeving voor leerkracht & leerling adhv goede akoestiek & geluidisolatie. 
Akoestisch comfort is onlosmakelijk verbonden met het gezonde binnenklimaat van klaslokalen en de 
andere ruimtes. 
 

AKOESTISCHE OPLOSSINGEN 

 
Welke criteria hanteert u om de juiste oplossingen te kiezen voor uw school & klaslokaal? 
 

 Afmetingen ruimte: hoe groot & hoe 
hoog is uw klaslokaal, welke vorm heeft 
die? Hoeveel vlakken reflecteren geluid? 

 Bezetting ruimte: hoeveel leerlingen 
zitten er minimum / maximum / 
gemiddeld in de klas? 

 Nagalmtijd? Wat is de huidige en de te 
behalen nagalmtijd? Consulteer hiervoor 
zeker de Belgische norm NBN S-01-400-2. 
Een akoestische studiebureau kan 
ingeschakeld worden om hiervoor een 
akoestisch studie uit te voeren en een 
advies op te stellen. 

 Aanwezige materialen aan 
wand/plafond/vloer: veel beton, glas, 
hout? Elk materiaal heeft zijn eigen 

geluidabsorberende kwaliteiten. 
 Functie ruimte: standaard leslokaal, 

praktijklokaal, computerlokaal, 
studieruimte, etc.? 

 Vereiste eigenschappen: robuustheid 
(komen panelen binnen bereik 
leerlingen), hygiëne (allergieën), etc. 

 Andere geluidbronnen? Zijn er andere 
geluidbronnen aanwezig die bijdragen tot 
het geluidsniveau? 

 Brandeisen van de ruimte? 
 Interieur & esthetische voorkeuren? 

Bijvoorbeeld: Onopvallend integreren in 
interieur, kleuraccenten aanbrengen, 
speelse vormen, etc.  

 Budgettaire beperkingen? 
 

 akoestisch comfort 
voor leerkracht & 

leerling 
 onlosmakelijk voor 

gezonde 
leeromgeving 

 budgetvriendelijke 
oplossingen 

 kleurrijk & speels 
 akoestiek & esthetiek 

 volgens brandeisen 
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SOUNDS LIKE SILENCE 

Met deze informatie bent u in staat om de meest geschikte oplossingen te kiezen, aangepast aan uw ruimte 
& situatie.  
 
Veel geplaatste oplossingen in klaslokalen zijn: 

 Plano-S panelen 
 Kubussen 
 Stereo-plafondeilanden 
 Balance-plafondeilanden 
 D-Sound plafond- & wandpanelen 
 Plafondbaffels: absorber Plano / absorber Rondo 
 Squareline plafondpanelen (vooral in gangen) 

 
Ook de geluidoverdracht tussen aangrenzende ruimtes is belangrijk! 
 

GELUIDABSORPTIE VERSUS GELUIDSISOLATIE 

 
Bij de materiaalkeuze moet men ook rekening houden met de aard van de geluidsoverlast: ligt de 
geluidbron binnenin de ruimte? Of komt het geluid van aangrenzende ruimtes? Verplaatst het geluid zich 
via trillingen in de lucht (luchtgeluid) of door trillingen veroorzaakt door contact (contactgeluid)? 
 
Geluidsabsorptie: Absorberen van geluid IN een ruimte (bijvoorbeeld aanpak van geluidsreflecties en 
nagalm IN klaslokaal) 

 
 
Geluidsisolatie: Stoppen van geluidoverdracht TUSSEN aangrenzende ruimtes (bijvoorbeeld 
geluidsoverdracht van luidruchtige gang naar klaslokaal) 

http://www.doxacoustics.be/nl/producten/akoestische-oplossingen/plafond-wandpanelen/plano-plano-s
http://www.doxacoustics.be/nl/producten/akoestische-oplossingen/design-speelse-elementen/kubus-kegel
http://www.doxacoustics.be/nl/producten/akoestische-oplossingen/plafond-wandpanelen/stereo
http://www.doxacoustics.be/nl/producten/akoestische-oplossingen/plafondeilanden-baffels/balance
http://www.doxacoustics.be/nl/producten/akoestische-oplossingen/plafond-wandpanelen/d-sound
http://www.doxacoustics.be/nl/producten/akoestische-oplossingen/plafondeilanden-baffels/absorber-plano
http://www.doxacoustics.be/nl/producten/akoestische-oplossingen/plafondeilanden-baffels/absorber-rondo
http://www.doxacoustics.be/nl/producten/akoestische-oplossingen/plafond-wandpanelen/squareline
http://www.doxacoustics.be/nl/producten/geluidisolatie
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SOUNDS LIKE SILENCE 

 
Hoe meer geïntegreerd de akoestische aanpak is in het (ver-)bouwplan, hoe meer dit het akoestisch 
comfort, en daardoor ook een gezond binnenklimaat bevordert.  
(zie ook artikel over gezond binnenklimaat) 
 

PROBLEEM: SCHRAPPEN/FOUT INSCHATTEN VAN AKOESTIEK IN (NIEUW)BOUWPLAN 

 
Vaak worden om budgettaire redenen akoestische toepassingen op het laatst uitgesteld/geschrapt uit 
bouwplannen, waardoor gebruikers van de lokalen geconfronteerd worden met akoestische problemen 
nadat de werken afgerond zijn. 
 
(voorbeeldsituatie: akoestische problemen bij nieuwbouw school 
Vliermaalroot, Kortessem) 
 
Indien het akoestische luik niet van bij de start van verbouwingen 
wordt toegepast, wordt het enorm moeilijk om achteraf a.d.h.v. "quick 
fixes" de zaalakoestische eisen, vastgelegd in de Belgische norm, te 
halen.  
Daarnaast stijgen de kosten exponentieel wanneer men achteraf met akoestische oplapmiddeltjes moet 
opdraven.  
 
Bij renovaties is het altijd aangewezen om in de beginstadia reeds met ervaren partners te werken die op 
basis van hun expertise en uw specifieke situatie op uw maat akoestische oplossingen naar voor kunnen 
schuiven. 
 

REFERENTIES 

 
Reactie na de uitvoering van akoestische verbeteringswerken met Plano-S in de kleuterklas in de VITA et 
PAX school, Antwerpen: 
 
"Het verhoopte resultaat is bereikt: De 'nagalm" is grotendeels bedwongen en de klastitularis is erg 
tevreden. Het eindresultaat is voor ons prima en ik moet u hiervoor nogmaals oprecht danken voor het 
gedane voorstel." (Geo Neyt, Architect, Mede verantwoordelijke schoolgebouwen, lid van het 
Schoolbestuur) 
 

http://www.doxacoustics.be/nl/gezond-binnenklimaat
http://www.hbvl.be/cnt/blfcr_01352847/akoestische-verbeteringen-in-school-vliermaalroot-zijn-een-feit
http://www.hbvl.be/cnt/blfcr_01352847/akoestische-verbeteringen-in-school-vliermaalroot-zijn-een-feit
http://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=bbri-contact&pag=Contact30&art=463
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SOUNDS LIKE SILENCE 

 Vrije Basisschool Hemiksem – Absorber Plano in overdekte speelhal 

 St Jozefinst. Buso Antw. – Absorber Rondo in kapel (als klaslokaal) 

 Basisschool LUX – Absorber Rondo in gang 
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SOUNDS LIKE SILENCE 

 SCVO Antwerpen – Balance in klaslokaal 

 Gemeenteschool LUX – Kubussen in trappenhal 

 Gemeenteschool St Denijs Westrem – D-Sound in klaslokaal 
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SOUNDS LIKE SILENCE 

 Crèche UZ Jette – Kubussen in speelhal 

 Sporthal – Plano-S  

 SCVO Antwerpen – Plano-S klaslokaal zolder 
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SOUNDS LIKE SILENCE 

 SCVO Antwerpen – Plano-S klaslokaal 

 Gemeenteschool Haacht – Plano-S in turnzaal 

 Basisschool Spalbeek – Squareline in gang 

 PPP Mersch – Stereo baffels in overdekte foyer 


