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Samenvatting
Het Effect van Hulpmiddelen bij Basisschoolkinderen met Auditieve en Visuele
Sensorische Prikkelverwerkingsproblemen.
Scoren Kinderen met Auditieve of Visuele Prikkelverwerkingsproblemen in het Primair Onderwijs
(PO) beter op een Reken- en Concentratietoets met een Geluiddempende Hoofdtelefoon of een Houten
Concentratiescherm dan zonder Hulpmiddel?
M.W.F. van den Heuvel

Kinderen met concentratieproblemen kunnen nadelige gevolgen ervaren op het gebied van
schoolprestaties. De concentratieproblemen hebben mogelijk een relatie met sensorische
prikkelverwerking (SP). Hersenen verwerken prikkels bewust wanneer ze een bepaalde
drempelwaarde bereiken. Deze prikkels worden langzaam (hoge prikkeldrempel), of snel (lage
prikkeldrempel) opgemerkt. Ook zelfregulatie is van invloed op de SP en kan actief of passief zijn.
Kinderen met een actieve zelfregulatie ondernemen actie om de hoeveelheid en type prikkels
(modaliteiten: visueel/auditief), toe te voegen of weg te laten om hun optimum te bereiken, waar
kinderen met een passieve zelfregulatie dingen laten gebeuren om daarna pas te reageren. Als een
drempel- en zelfregulatiecontinuüm worden gecombineerd, levert dit vier basisprofielen (SensorZoeker-Vermijder-Toeschouwer) op. Met de Sensory-Profile-NL wordt bepaald hoe een kind op deze
SP-basisprofielen en modaliteitsprofielen scoort, welke zijn ingedeeld in drie categorieën:
minder/gemiddeld/meer. Scholen zetten sensorische hulpmiddelen in om kinderen te helpen met het
reguleren van hun SP, echter zonder wetenschappelijk bewijs. Het Wiebelkinderen Onderzoek naar
Betere Breinprestaties en Leereffecten (WOBBLE) is het vertrekpunt van het huidige onderzoek,
waarbij gekeken wordt naar het effect van sensorische hulpmiddelen op de aandacht- en
rekenprestaties.
Centraal staat de onderzoeksvraag: “Scoren kinderen met auditieve/visuele
prikkelverwerkingsproblemen in het PO beter op een reken- of concentratietoets met een
geluiddempende hoofdtelefoon of een concentratiescherm dan zonder sensorisch hulpmiddel?” De
prevalentie van de modaliteiten visueel/auditief en de mogelijke relatie tussen de frequenties van de
SP-profielcategorieën en de leeftijd van het kind worden onderzocht.
Correlationeel onderzoek met een explanatory design (N=336) is gebruikt om de mogelijke relatie
tussen de frequenties van SP-profielcategorieën en de leeftijd van het kind te onderzoeken.
Experimenteel onderzoek met een within subjects design (N=72) geeft antwoord op de vraag of een
hoofdtelefoon en concentratiescherm invloed hebben op de prestaties van kinderen met
auditieve/visuele SP-problemen. Om de SP-profielcategorieën te bepalen vulden ouders de SP-NL in,
inclusief leeftijd. Om te bepalen of de sensorische hulpmiddelen een effect hadden, voerden leerlingen
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in het experimentele deel de Bourdon-Vos en een rekentoets uit, terwijl ze een hoofdtelefoon,
concentratiescherm of niks (controle conditie) gebruikten.
Voor de analyse werd gebruik gemaakt van het totaal aantal correct verwerkte stimuli op de
Bourdon-Vos-test (SVA) en het totaal aantal goede antwoorden op de rekentoets. Data van het
correlationeel onderzoek werd met een eenzijdige-ANOVA met post hoc analyses in SPSS24
geanalyseerd en de multilevel-analyse werd uitgevoerd met de data van het experimenteel onderzoek
in Rstudio1.2.5033.
Voor de SP-profielen Zoeker en Sensor lag de leeftijd lager in de categorie minder dan gemiddeld
dan in de categorie gemiddeld. Voor Toeschouwer en Vermijder lag de gemiddelde leeftijd in de
categorie meer dan gemiddeld hoger dan in de categorie gemiddeld. Totaal had 36% van de
basisschoolkinderen een visuele- en 39% een auditieve prikkelverwerking, afwijkend van het
gemiddelde. Gebruik van een concentratiescherm had een significant positief effect op de SVA-scores,
als er geen rekening werd gehouden met de modaliteitsprofielcategorieën. Indien er wel rekening werd
gehouden met modaliteitsprofielcategorieën dan werden er geen significante effecten gevonden op de
SVA-en de rekenprestaties.
In het basisonderwijs worden sensorische hulpmiddelen ingezet bij kinderen, ter bevordering van
de SP-regulatie om de aandacht en leerprestaties te verhogen. Huidig onderzoek laat alleen een
significant positief effect zien op de SVA-test door het gebruik van een concentratiescherm, ongeacht
de modaliteitsprofielcategorieën. De onderzoeksopzet is echter gedeeltelijk aangepast door tekort aan
participanten en aangevuld met de beschikbare data van de WOBBLE-studie, verder onderzoek is dan
ook noodzakelijk.

Trefwoorden: sensorische prikkelverwerking, modaliteiten visueel en auditief, leeftijd,
concentratiescherm, hoofdtelefoon, selectief volgehouden aandacht, rekenprestaties en basisonderwijs.
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Summary
The Effect of Tools for Primary School Children with Auditory of Visual
Sensory Processing Problems.
Do Primary School Children with Auditory/Visual Sensory Processing Problems Perform Better
on a Attention or Math Test when they use Earmuffs or a Concentration Screen than
without these Tools?
M.W.F van den Heuvel

Children with concentration problems may experience adverse effects in terms of school
performance. The concentration problems may be related to their sensory stimulation processing (SP).
The brain consciously processes stimuli when they reach a certain threshold value. Some children
notice stimuli slowly (high stimulus threshold), others notice stimuli quickly (low stimulus threshold).
In addition to a stimulus threshold, self-regulation also influences the SP. This regulation can be active
or passive. Children with active self-regulation take action to add or remove the amount and type of
stimuli (modalities such as visual/auditory) to reach their optimum stimuli, where children with
passive self-regulation allow things to happen and only respond afterwards. If a threshold and selfregulation continuum are combined, this yields four basic (Sensor-Seeker-Avoidance-Spectator)
profiles. The Sensory-Profile-NL (SP-NL) distinguishes how a child scores on these SP basic and
modality profiles, each divided into three categories: less/average/more. Schools are buying amounts
of aids to help children to regulate their sensory stimuli processing, but there’s no scientific evidence
that these aids are effective. The ongoing WOBBLE Research, Wobble children Obstaining Better
Brain performance and Learning Effect study, is the starting point for this research to study the effect
of the use of sensory aids on attention and math performances.
The main research question is: “Do primary school children with auditory/visual sensory
processing problems perform better on a attention or math test when they use earmuffs or a
concentration screen than without these tools?” The prevalence of the visual/auditory modalities and
the possible relationship between the frequencies of the SP profile categories and the age of the child
are examined. This research focuses on primary school children between the ages of 6 and 12.
To answer the research question, a correlational study with an explanatory design (N=336) was
used to investigate the possible relationship between the frequencies of SP profile categories and the
age of the child. An experimental study with an within subjects design (N=72) determines whether
earmuffs and a concentration screen affect the performance of children with auditory/visual SP
problems. To determine the SP profile categories of the children, as well as their age, parents
completed the SP-NL. To determine whether the sensory aids had an effect, children in the
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experimental section performed the Bourdon-Vos test to measure attention and a math test, using
earmuffs, a concentration screen, or nothing (control condition). For this analyses the number of total
correct scores using the Bourdon-Vos-test (SVA) and total correct numer of answers during the math
test was used. Data of correlational research was analyzed with a one-sided ANOVA with post hoc
analyzes in SPSS24 and the multilevel analysis was performed with data of the experimental research
in Rstudio1.2.5033.
For the SP profiles Seeker and Sensor, the ages were lower in the category less than average than
in the average category. For Spectator and Avoidance, the average age in the category above average
was higher than in the average category. Data shows that 36% of primary school children have visual
stimulus processing that deviates from the average and 39% with have auditory stimulus processing
that deviates from the average. The use of a concentration screen had a significant positive effect on
the SVA-scores, when the modality profile categories were not taken into account. No significant
effects of the aids on SVA and math performances were shown when the modality profile categories
were taken into account.
Sensory aids are used in primary school to increase the attention and learning performance by
better regulation of the SP. The current study showed only an increase on the SVA test through the use
of a concentration screen, regardless of the modality categories. However, the research design has
been partly modified due to a shortage of participants and is supplemented with the available
WOBBLE study, therefore further research is necessary.

Keywords: sensory stimulus processing, visual and auditory modalities, age, concentration screen,
earmuffs, selectively sustained attention, calculation performance and primary education
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Inleiding
1.1 Probleemschets en doel van het onderzoek
In iedere klas zitten er leerlingen die moeite hebben om zich te concentreren. Die slechte concentratie
zou veroorzaakt kunnen worden door de sensorische prikkelverwerking van die kinderen. Sensorische
prikkels zoals geluiden en beelden komen binnen via de zintuigen. Deze prikkels worden verwerkt in
de hersenen om zo een gepaste reactie te geven. Hoeveel prikkels nodig zijn voordat de prikkel
opgemerkt wordt verschilt per persoon, dit wordt de prikkeldrempel genoemd (Adams, Feldman,
Huffman & Loe, 2015; Critz, Blake & Nogueira, 2015; Shimizu, Bueno & Miranda, 2014). Een
persoon is zelf in staat om deze prikkeldrempel te reguleren door prikkels toe te voegen (bijvoorbeeld
te gaan wiebelen op een stoel) of zich tegen prikkels te beschermen (bijvoorbeeld handen op de oren
plaatsen). Indien een persoon deze prikkeldrempel niet reguleert, dan mist hij/zij mogelijk prikkels of
raakt hij/zij juist overprikkeld (Dunn, 2013; Rietman, 2009). Iedereen verwerkt prikkels anders en de
prikkelverwerking kan binnen één persoon verschillend zijn voor de verschillende sensorische
modaliteiten (tast, beweging, lichaamshouding, visueel, auditief, smaak/reuk). Of een kind sensorische
prikkelverwerkingsproblemen heeft en of er problemen zijn bij specifieke modaliteiten kan bepaald
worden met de Sensory-Profile-NL vragenlijst.
Uit pilotstudies van de Open Universiteit (2018) blijkt dat de prikkelverwerking bij ongeveer 35%
van de kinderen afwijkt van het gemiddelde. Hoe vaak afwijkende prikkelverwerking voor de
verschillende sensorische modaliteiten voorkomt is nog nooit onderzocht. In dezelfde pilotstudie van
de Open Universiteit (2018) bleek dat sensorische prikkelverwerkingsproblemen niet afnemen met
leeftijd. Deze relatie werd wel gevonden in het onderzoek van Cheung en Siu (2009), waaruit bleek dat
kleine prikkelverwerkingsproblemen bij kinderen van zes tot twaalf jaar zonder
ontwikkelingsstoornissen, kunnen verminderen naarmate het kind ouder wordt. Vervolgonderzoek is
daarom noodzakelijk.
Er zijn verschillende hulpmiddelen op de markt voor kinderen met prikkelverwerkingsproblemen
die kunnen helpen de prikkelverwerking beter te reguleren. Of deze hulpmiddelen, zoals een
wiebelkussen (vestibulair), tangle (tactiel), hoofdtelefoon (auditief) of concentratiescherm (visueel),
helpen met het reguleren van de prikkelverwerking en daarmee mogelijk de aandacht en
schoolprestaties verbeteren, is nooit wetenschappelijk onderzocht. In dit onderzoek zal specifiek
gekeken worden naar enkele hulpmiddelen voor kinderen met problemen op specifieke modaliteiten.
Het doel van dit onderzoek is om te bepalen of kinderen met auditieve of visuele
prikkelverwerkingsproblemen in het primair onderwijs (PO) beter presteren op een reken- en
concentratietoets met een hoofdtelefoon of een concentratiescherm dan zonder deze hulpmiddelen.
Verder zal in kaart worden gebracht wat de prevalentie is van specifieke sensorische
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prikkelverwerkingsproblemen voor de modaliteiten visueel en auditief. Ook de mogelijke relatie
tussen de frequenties van de SP-profielcategorieën en leeftijd van het kind wordt onderzocht. De
resultaten zullen een toegevoegde waarde zijn voor onderwijsprofessionals in het PO. Dit onderzoek
moet uitwijzen of de praktische, wetenschappelijke onderbouwde toepassingen van een hoofdtelefoon
en concentratiescherm, de selectief volgehouden aandacht (SVA) en leerprestaties van kinderen
kunnen verbeteren.

1.2. Theoretische kader
1.2.1. De sensorische prikkelverwerking
Sensorische prikkelverwerking betreft het verwerken van zintuigelijke informatie vanuit het lichaam
en van de omgeving en het geven van een passende reactie daarop. Via onze zintuigen, zoals zicht en
gehoor, ontvangen we prikkels, zoals het licht dat op het netvlies valt en het geluid van een sirene.
Deze prikkels worden verwerkt door neuronen in de hersenen. De neuronen zetten het licht en het
geluid om in een elektrisch signaal. De overgrote meerderheid van de elektrische signalen gaat eerst
naar de thalamus, een belangrijke hersenkern, het verbindingsstation in de hersenen. Hier worden de
signalen doorgestuurd naar het gebied in de hersenen waar de prikkel goed geïnterpreteerd en verwerkt
kan worden. Elk zintuig heeft een eigen, specifiek gebied in de hersenen waar de informatie wordt
verwerkt. Zo bevindt ‘het zien’ zich in de occipitale kwab en ‘het gehoor’ in de temporale kwab. Elk
persoon heeft een andere prikkeldrempel, een bepaalde hoeveelheid prikkels waarna het hersengebied
de prikkel doorgeeft en opgemerkt wordt. Er is dus een bepaalde drempel, waaronder prikkels niet
bewust worden opgemerkt, dit wordt de hoogte van de prikkeldrempel genoemd (Adams et al., 2015;
Critz et al., 2015, 2015; Shimizu et al., 2014).
De prikkeldrempel kan geplaatst worden op een schaal van lage naar hoge prikkeldrempel.
Wanneer kinderen een lage prikkeldrempel hebben, betekent dit dat kinderen weinig en/of niet sterke
stimuli al opmerken. Zij merken een zacht of kort geluid direct op. Wanneer kinderen een hoge
prikkeldrempel hebben, betekent dit dat kinderen veel en/of sterke stimuli nodig hebben om prikkels
op te merken. Iedereen heeft volgens Dunn (1997) een persoonlijke drempelwaarde en deze kan
dagelijks en per activiteit verschillen.
Naast een prikkeldrempel bevat sensorische prikkelverwerking ook een gedragsconstruct
zelfregulatie. Zelfregulatie kan ook op een schaal worden geplaatst van passieve naar actieve
zelfregulatie, dit kan ook per activiteit en gedurende de dag verschillen (Dunn, 2007). Iedereen heeft
een bepaald optimum aan prikkels, om zo goed mogelijk te presteren. Kinderen met een actieve
strategie ondernemen actie om de hoeveelheid en type prikkels, zoals auditief, visueel, vestibulaire en
tactiel, toe te voegen of weg te laten om hun optimum aan prikkels te bereiken (Dunn, 2013). Kinderen
met een passieve strategie laten dingen om zich heen gebeuren, om daarna pas te reageren. Ze hebben
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dus geen actieve regulatie van hun prikkel optimum. Als het drempel- en regulatiecontinuüm met
elkaar worden gecombineerd, ontstaan er vier basispatronen van sensorische informatieverwerking
(Dunn, 1997). Deze basispatronen zijn te zien in Figuur 1.

Lage neurologische drempel

Hoge neurologische drempel

Passieve zelfregulatiestrategie

Actieve zelfregulatiestrategie

Sensor

Vermijder

Gevoeligheid voor pikkels

Prikkelvermijdend

Toeschouwer

Zoeker

Gebrekkige registratie

prikkelzoekend

Figuur 1 model van sensorische informatieverwerking (Dunn, 1997).

In welke mate een kind gedrag vertoont behorende bij deze vier sensorische
prikkelverwerkingsbasispatronen in vergelijking tot kinderen in een referentiegroep kan bepaald
worden met behulp van de Sensory Profile-NL oudervragenlijst (SP-NL). Het gedrag dat het kind
toont op de vier basispatronen kan dan weer ingedeeld worden in de categorieën meer dan gemiddeld,
gemiddeld of minder dan gemiddeld. De sensor heeft een lage neurologische drempel en een passieve
zelfregulatiestrategie en merkt en volgt wat gaande is. De sensor is overgevoelig voor prikkels. De
toeschouwer mist door een hoge neurologische drempel en een passieve zelfregulatiestrategie soms
relevante informatie, is niet alert en komt moeilijk in actie. De vermijder daarentegen bezit een lage
neurologische drempel en een actieve zelfregulatiestrategie, waardoor hij prikkels vermijdt. De
vermijder gebruikt strategieën om ervoor te zorgen dat er minder prikkels binnenkomen. De zoeker is
op zoek naar prikkels doordat hij een hoge neurologische drempel bezit en een actieve
zelfregulatiestrategie heeft. De zoeker creëert opwinding en verandering om hem heen om prikkels te
krijgen. Ook voor gedrag met betrekking tot de verschillende modaliteiten kan met de SP-NL bepaald
worden of het kind dit meer dan gemiddeld, gemiddeld of minder dan gemiddeld vertoond in
vergelijking tot een referentiegroep kinderen (Dunn, 1997; Dunn 1999; Mclntosh, Miller, Shyu &
Hagerman, 1999).

1.2.2. Prikkelverwerking bij kinderen in het PO
Het brein is continu in ontwikkeling. Deze ontwikkeling is op jonge leeftijd extreem hoog, maar het
brein blijft in ontwikkeling ook op latere leeftijd (Sitskoorn, 2017). In de literatuur zijn maar enkele
onderzoeken bekend die de relatie tussen leeftijd en sensorische prikkelverwerkingsproblemen
onderzoeken. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat kinderen zonder ontwikkelingsstoornissen, in
de leeftijd van zes tot twaalf jaar, kleine prikkelverwerkingsproblemen kunnen ervaren die echter
verminderen naarmate het kind ouder wordt (Cheung & Siu, 2009). De eerste bevindingen van de
pilotstudies binnen de WOBBLE studie weerleggen het onderzoek van Cheung en Siu (2009). De
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pilotstudies tonen namelijk geen verschil aan in de prikkelverwerking tussen jonge en oudere kinderen
in het PO (OU, 2018). Waarschijnlijk hebben oudere kinderen geleerd om, om te gaan met hun
prikkelverwerking, waardoor deze beter gereguleerd kan worden (OU, 2018; Thoonsen & Lamp,
2015). In de pilotstudies van de WOBBLE studie wordt ook aangegeven dat de prikkelverwerking bij
meer dan 35% van de kinderen afwijkt van het gemiddelde, zowel meer als minder dan gemiddeld
(Open Universiteit, 2018). De afgelopen jaren lijkt het aantal kinderen met
prikkelverwerkingsproblemen toe te nemen met als mogelijke reden een toename aan prikkels vanuit
het dagelijks leven (Vermeer, 2017). Hoe vaak afwijkende prikkelverwerking voor de verschillende
sensorische modaliteiten voorkomt is nog nooit onderzocht. Daarom wordt er in dit onderzoek
gekeken wat de prevalentie is van specifieke sensorische prikkelverwerkingsproblemen voor de
modaliteiten visueel en auditief. Ook worden de mogelijke relatie tussen de frequenties van de SPprofielcategorieën en de leeftijd van het kind onderzocht.

1.2.3. De visuele prikkelverwerking
Het oog zorgt ervoor dat informatie over de omgeving aan de hersenen wordt doorgegeven, waardoor
je dingen ziet. Licht treedt het oog binnen via de pupil en komt terecht op het netvlies. Vanaf het
netvlies worden de lichtsignalen via lichtgevoelige zenuwcellen doorgegeven aan de hersenschors
(cortex cerebri), waar een beeld wordt gevormd (Thoonsen & Lamp, 2015). Sommige kinderen hebben
een lage drempel voor visuele prikkels, wat betekent dat ze heel veel visuele prikkels opmerken. Een
leerling met een lage visuele prikkeldrempel kan dus last hebben van het felle licht en de druk bezette
wanden leiden hem meer dan gemiddeld af. Wanneer deze overprikkelde leerling bij het raam zit of
uitzicht heeft op de gang zal hij sneller worden afgeleid, omdat er veel bewegingen te zien zijn. Het
opmerken van heel veel onbelangrijke prikkels kan leiden tot afleiding en zou theoretisch gezien
kunnen leiden tot slechtere schoolprestaties.
Er is nog nooit specifiek onderzoek gedaan naar de relatie tussen visuele overprikkeling en
schoolprestaties. Echter een kleine studie van Fisher, Godwin & Seltman (2014) liet wel zien dat
leerlingen in een druk versierde lokaal minder met hun taak bezig waren en sneller afgeleid waren dan
de controlegroep, die les kreeg in een bescheiden versierd lokaal. Echter werd in dit onderzoek geen
rekening gehouden met het feit dat niet alle kinderen visuele prikkelverwerkingsproblemen hebben.
Theoretisch gezien zou het voor leerlingen met een lage visuele prikkeldrempel kunnen helpen om de
werkplek af te schermen, zodat de leerling niet meer afgeleid wordt door wat hij ziet in zijn omgeving
(Thoonsen & Lamp, 2015). Een concentratiescherm bestaat uit drie uitvouwbare houten platen die op
het tafeltje van een leerling gezet kan worden, waardoor het helpend kan werken voor een leerling met
een lagere visuele prikkeldrempel door het tegenhouden van visuele prikkels. Er is echter nog geen
wetenschappelijk onderzoek verricht of kinderen met meer dan gemiddelde visuele
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prikkelverwerkingsproblemen beter scoren op een reken- of concentratietoets als ze gebruik maken
van een concentratiescherm dan als ze geen concentratiescherm zouden gebruiken.

1.2.4. De auditieve prikkelverwerking
Het oor zorgt ervoor dat de informatie van de omgeving aan de hersenen wordt doorgegeven. De
geluidsgolven komen via het uitwendig-, midden- en binnenoor aan bij het slakkenhuis. In het
slakkenhuis worden de geluidsgolven omgezet naar een elektrisch signaal, dat via de gehoorzenuw
naar de hersenen wordt gestuurd, zodat we luisteren, verwerken wat we horen en begrijpen wat er
gezegd wordt (Thoonsen & Lamp, 2015). Sommige kinderen hebben een lage drempel voor auditieve
prikkels, wat betekent dat ze veel auditieve prikkels opmerken. Een leerling die meer dan gemiddeld
gevoelig is voor auditieve informatie is snel overprikkeld en kan bang zijn voor het volume en de
onvoorspelbaarheid van algemene omgevingsgeluiden. Wanneer deze overprikkelde leerling, met een
actieve strategie last heeft van omgevingsgeluiden, zal deze leerling fysieke tekenen van vermijden
vertonen, zoals het bedekken van zijn oren of het wegdraaien van zijn hoofd. Ook zal hij proberen
plaatsen en activiteiten waarbij veel geluid aanwezig is te vermijden of zichzelf terugtrekken uit de
lawaaierige omgeving. Deze auditief overgevoelige leerling zal makkelijk schrikken of afgeleid zijn,
omdat hij zich richt op alle geluiden om hem heen. Het opmerken van heel veel onbelangrijke prikkels
kan leiden tot afleiding, concentratieproblemen en zelfs tot slechtere schoolprestaties (Haines,
Stansfeld, Head & Job, 2001).
Onderzoek op een basisschool in New York laat zien dat de kinderen die les kregen in de lokalen
naast een treinspoor aan het einde van groep 8 gemiddeld een jaar achterliepen op leeftijdsgenoten die
werden onderwezen in stillere lokalen, aan de achterzijde van de school (Bronzaft & McCarthy, 1975).
In een kleine studie (Moest & Verweijen, 2013) is onderzoek verricht naar het effect van het gebruik
van geluiddempende hulpmiddelen (oorkappen en pluggies) op de concentratie van kinderen met of
zonder de diagnose Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). Uit die studie bleek dat er geen
sprake was van een statistisch significant positief effect van geluiddempende hulpmiddelen op de
concentratie bij kinderen met of zonder diagnose ADHD. Echter werd in dit onderzoek geen rekening
gehouden met het feit dat niet alle kinderen prikkelverwerkingsproblemen hebben. In een luidruchtige
omgeving zal een kind dat overgevoelig is voor auditieve prikkels, overprikkeld raken met als gevolg
snel afgeleid te zijn (Zentall, 1983). Kinderen die juist op zoek zijn naar prikkels raken sneller
onderprikkeld in een stil klaslokaal, zoals in de studie van Moest en Verwijen (2013). In een stil
klaslokaal is de kans groot dat een auditief onderprikkelde leerling zelf stimulatie gaat zoeken om deze
onderprikkeling op te heffen. Geluid kan dus voor de ene leerling een bevorderende werking en bij de
andere leerling juist afleidend werken voor hun concentratie.
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Theoretisch gezien zou het voor een leerlingen met een lage auditieve prikkeldrempel kunnen
helpen om de oren af te schermen, zodat de leerling niet meer afgeleid wordt door wat hij hoort in zijn
omgeving (Thoonsen & Lamp, 2015). De hoofdtelefoon zou een leerling met een lagere auditieve
prikkeldrempel kunnen helpen door het tegenhouden van auditieve prikkels. Er is echter nog geen
wetenschappelijk onderzoek verricht of kinderen met meer dan gemiddelde auditieve
prikkelverwerkingsproblemen beter scoren op een reken- of concentratietoets als ze gebruik maken
van een hoofdtelefoon, dan als ze geen hoofdtelefoon zouden gebruiken.

1.2.5. De relatie tussen prikkelverwerking, volgehouden aandacht en leerprestaties
Volgehouden aandacht is de vaardigheid om aandacht te blijven schenken aan een taak, ondanks
afleiding, vermoeidheid of verveling (Garon, Bryson & Smith, 2008). De aandacht op iets richten
betekent eigenlijk dat je om kunt gaan met prikkels én dat je de prikkels kunt reguleren naar mate van
belang. Dus eerst wordt de aandacht gericht op de meest relevante prikkel (Wilding, 2003; IJselstein,
2008). De aandacht richten en vasthouden is niet alleen afhankelijk van de sensorische
prikkelverwerking, maar ook van de executieve functies. Er wordt zelfs gedacht dat sensorische
prikkelverwerking en executieve functies mogelijk overlappende concepten zijn (Anderson, 2002).
Executieve functies zijn belangrijke denkprocessen in hersenen die nodig zijn voor het uitvoeren
van doelgericht gedrag. Ze controleren het denken en het daaruit voorkomende handelen (Anderson,
2002). Er wordt meestal uitgegaan van drie basis executieve functies: werkgeheugen/updating,
inhibitie en shifting waaruit de hogere orde functies worden opgebouwd (Diamond, 2013). Executieve
functies ontwikkelen zich voortdurend, met name tijdens de kindertijd tot en met 25 jaar (Garon et al.,
2008).
Uit onderzoek door Shaul & Schwartz (2014) blijkt dat er een positieve samenhang bestaat tussen
volgehouden aandacht en de opkomende reken- en leesprestaties van kleuters. De grootte van de
samenhang is afhankelijk van de leeftijd van het kind. Hoe ouder het kind, des te groter de samenhang
(Shaul & Schwartz, 2014). Tevens blijkt uit wetenschappelijk onderzoek van De Jong (1992) een
duidelijk verband te zijn tussen aandachtregulatie en rekenen. De scores op de Cito toetsen rekenen
zijn onder andere afhankelijk van de mate van aandacht die een kind kan opbrengen, wat vervolgens
afhankelijk is van de wijze waarop een kind de sensorische prikkelverwerking kan reguleren (Zaal,
2012; Van der Heijden, De Hoog & Stultiens-Houben, 2012; Shimizu et al. 2014; Thoonsen & Lamp,
2015). Recent onderzoek, waarbij gekeken is naar de relaties tussen sensorische prikkelverwerking en
rekenen van kinderen in het praktijkonderwijs, laat een samenhang zien tussen het sensorisch
prikkelverwerkingsprofiel Zoeker en rekenen (Collaris, 2017).
Uit eerder onderzoek blijkt dus dat er aanwijzingen zijn dat sensorische prikkelverwerking
samenhangt met aandacht en leerprestaties, maar dat er meer onderzoek nodig is. Dit onderzoek zal
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zich daarom richten op de aanwezigheid van een eventuele relatie tussen sensorische
prikkelverwerking, volgehouden aandacht en rekenprestaties.
1.3 Vraagstellingen en hypotheses
De kennis van bovenstaande literatuur leidde tot de volgende centrale onderzoeksvraag om het
kennistekort met betrekking tot de werking van prikkelverwerkingshulpmiddelen in het primair
onderwijs op te vullen: “Scoren leerlingen in het PO met meer dan gemiddelde auditieve of visuele
prikkelverwerkingsproblemen beter op de reken- en aandachttoets als ze gebruik maken van een
hoofdtelefoon of houten concentratiescherm?”
Om de centrale vraag te beantwoorden waren een viertal deelvragen opgesteld met bijbehorende
hypotheses.
•

Deelvraag 1. Hoe hangt sensorische prikkelverwerking samen met leeftijd?
Hypothese 1.1. Het percentage kinderen in de categorie meer dan gemiddeld op een bepaald
prikkelverwerkingsprofiel wordt lager naarmate kinderen ouder worden.
Hypothese 1.2 Het percentage kinderen in de categorie minder dan gemiddeld op een bepaald
prikkelverwerkingsprofiel wordt ook minder naarmate kinderen ouder worden.

•

Deelvraag 2. Wat is de prevalentie van specifieke verwerkingsproblemen van de modaliteiten
visueel en auditief bij kinderen in de leeftijd van zes tot twaalf jaar in het PO?
Deze deelvraag is verkennend van aard, vanwege het gebrek aan onderzoek op dit gebied en
daarom is er geen hypothese opgesteld.

•

Deelvraag 3. Wat is het testeffect van de hoofdtelefoon op de rekentoetsscore en op een SVAtest, rekening houdend met prikkelverwerking?
Hypothese 3.1. Kinderen met een meer dan gemiddelde score op het auditief
prikkelverwerkingsprofiel scoren hoger op een rekentoets en SVA-test als ze gebruik maken
van een hoofdtelefoon ten opzichte van de controle conditie.
Hypothese 3.2. Kinderen met een minder dan gemiddelde score op het auditief
prikkelverwerkingsprofiel scoren lager op een rekentoets en SVA-test als ze gebruik maken
van een hoofdtelefoon ten opzichte van de controle conditie.
Hypothese 3.3. Bij kinderen die een gemiddelde score hebben op het auditief
prikkelverwerkingsprofiel, heeft het gebruik van een hoofdtelefoon geen invloed op de
leerprestaties. Er is dus geen verschil op de reken en SVA-test tussen de geluiddempende
hoofdtelefoon en de controle conditie.

•

Deelvraag 4. Wat is het testeffect van het houten concentratiescherm op de rekentoetsscore en
op de SVA-test, rekening houdend met prikkelverwerking?
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Hypothese 4.1. Kinderen met een meer dan gemiddelde score op het visueel
prikkelverwerkingsprofiel scoren hoger op een rekentoets en SVA-test als ze gebruik maken
van een concentratiescherm ten opzichte van de controle conditie.
Hypothese 4.2. Kinderen met een minder dan gemiddelde score op het visueel
prikkelverwerkingsprofiel scoren lager op een rekentoets en SVA-test als ze gebruik maken
van een concentratiescherm ten opzichte van de controle conditie.
Hypothese 4.3. Bij kinderen die een gemiddelde score hebben op het visueel
prikkelverwerkingsprofiel, heeft het gebruik van een concentratiescherm geen invloed op de
leerprestaties. Er is dus geen verschil op de reken- en SVA-test tussen het concentratiescherm
en de controle conditie.
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Methode
2.1 Ontwerp
In navolging van eerdere onderzoeken is het passend om een kwantitatief correlationeel onderzoek met
een explanatory design uit te voeren, om verband tussen de variabelen aan te tonen en een kwantitatief
experiment met een within-subject design om significante effecten aan te tonen.
De verschillende individuen zijn bestudeerd tijdens de interventies en zijn uiteindelijk met zichzelf
vergeleken. De individuen zijn hun eigen controle. Op eerdere punten zijn de afhankelijke variabelen
gemeten. De hoofdtelefoon en concentratiescherm zijn de experimentele factoren en tevens
onafhankelijke variabelen. De overige onafhankelijke variabelen zijn: (a) leeftijd van de leerling, (b)
score op elk sensorisch prikkelverwerkingsprofiel, (c) score op modaliteit visueel- en auditieve
prikkelverwerking. De afhankelijke variabele betreft zowel de score op de selectief volgehouden
aandacht (SVA) test als de score op een rekentest.
Er is gedeeltelijk gebruik gemaakt van een enkelvoudige aselectieve steekproef (N=90) bij het
correlationeel onderzoek. Het voordeel van deze steekproeftrekking is dat alle kinderen in de leeftijd
van 6 tot en met 12 jaar op de deelnemende scholen mee mochten doen. In de WOBBLE-studie
(N=276) mochten daarentegen alleen maar leerlingen uit de groepen vier deelnemen aan het
onderzoek. Aan de ouders van de deelnemers is gevraagd om de SP-NL oudervragenlijst in te vullen,
de leeftijd van hun kind te vermelden en de vragenlijst te retourneren.
Maar een deel van alle participanten uit het correlationeel onderzoek heeft deelgenomen aan het
experiment. Alle participanten (N=90) die deelnamen aan het experimenteel onderzoek hebben drie
keer een rekentoets en een SVA-test (Bourdon-Vos test) gemaakt. Tijdens het maken van de
rekentoets en de Bourdon-Vos test zijn de participanten allemaal blootgesteld aan alle condities; 1)
geen hulpmiddel (controle conditie), 2) concentratiescherm en 3) hoofdtelefoon, zodat de mogelijke
individuele verschillen op de effecten zo klein mogelijk zijn gemaakt (Creswell, 2014). Om het
testeffect tegen te gaan is er voor gekozen om de volgorde van de condities per participant te
randomiseren (Creswell, 2014). De volgorde waarin de testen werden afgenomen was wel telkens
hetzelfde, eerst werd de Bourdon-Vos test en daarna pas de rekentoets afgenomen.
Dit onderzoek komt overeen met de eisen die zijn beschreven door de commissie Ethische
Toetsing Onderzoek van de OU, de gedragscode persoonsgegevens, de Nederlandse gedragscode voor
wetenschapsbeoefenaars, de APA-ethische standaarden en het contract data-storage (Open
Universiteit, 2017).
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2.2 Herziening van het onderzoeksconcept
In eerste instantie was het onderzoeksconcept geschreven voor een grotere populatie leerlingen in de
leeftijd van 6 tot en met 12 jaar. Er zouden 385 leerlingen geworven worden binnen een
scholenbestuur bestaande uit 27 basisscholen in de regio Zuidoost Brabant. Voor zowel het
correlationeel als het experimenteel onderzoek werden vier basisscholen binnen deze stichting voor
deelname benaderd, omdat de leerlingpopulatie binnen deze vier scholen het sterkst met elkaar
overheen kwam. Het responspercentage werd vooraf geschat op 75%, omdat de onderzoeker zelf
werkzaam was binnen de stichting, op één van de scholen.
Aan de hand van de vier deelvragen van het oorspronkelijke onderzoeksconcept zijn er
poweranalyses uitgevoerd. Volgens de powerberekening waren de gegevens van minimaal 207
participanten nodig voor het correlationeel onderzoek uitgaande van w=0,3, α err. prob. 0,05, power
0,95 en Df=4 (Faul, Erdfelder, Lang & Buchner, 2007). Voor dit experimenteel onderzoek bleek het
aantal van 108 participanten voldoende te zijn om deelvraag drie te beantwoorden, uitgaande van
f=0,25, α err. prob. 0,05, power 0,95. Voor deelvraag vier waren 45 deelnemers nodig uitgaande van
f=0,40, α err. prob. 0,05, power 0,95 (Faul et al., 2007).
Er is zowel schriftelijk als telefonisch een informatieverzoek gedaan aan de directeuren voor
deelname aan het onderzoek. Na afloop van de aanmeldingsperiode had er naast de school van de
onderzoeker, nog één school positief gereageerd. De andere twee scholen hebben schriftelijk
aangegeven dat ze niet willen deelnemen aan het onderzoek. De directie gaf verschillende argumenten
die leidend waren voor deze scholen om niet deel te nemen. Binnen de stichting werd er al een
tevredenheidsonderzoek in dezelfde periode afgenomen waarbij ouders al een vragenlijst in moesten
vullen, de directeuren waren bang dat ouders dan vragenlijst-moe werden. Daarnaast gaf een school
aan dat ze veel bedenkingen hadden of hun ouders de informatiebrief en tevens de oudervragenlijst
wel voldoende begrepen vanwege het onvoldoende beheersen van de Nederlandse taal. Dit zou dan
weer extra begeleiding van de leerkrachten vergen om de informatie mondeling toe te lichten. Dit was
niet wenselijk.
Alle ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers van 204 kinderen verdeeld over de groepen 4 tot
en met 8 hebben een informatiebrief met toestemmingsverklaring ontvangen. Vooraf is het onderzoek
kort toegelicht in de nieuwsbrieven van de scholen. Daarnaast ontvingen alle kinderen van de
onderzoeker een mondelinge toelichting op het onderzoek en werden zij persoonlijk uitgenodigd voor
deelname aan het onderzoek middels een goedgekeurde informatiebrief met toestemmingsverklaring.
De informatiebrief en informed consent waren beiden vooraf door de commissie Ethische Toetsing
voor Onderzoek (cETO) goed gekeurd. Gedurende de aanmeldingsperiode hebben de leerkrachten de
leerlingen en ouders herinnerd aan het verzoek tot deelname en heeft de directie na één week via de email en de nieuwsbrief een herhalingsverzoek verstuurd. Na afloop van de aanmeldingsperiode,
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gedurende twee weken, leiden deze acties tot 90 aanmeldingen, te weinig om een betrouwbaar
onderzoek te starten. In overleg met de OU-begeleider is besloten dat de onderzoeker gebruik mocht
maken van de aanwezige datagegevens vanuit de SP-NL oudervragenlijst behorende bij de, door de
cETO goedgekeurde, WOBBLE-studie voor het correlationeel onderzoek. Het WOBBLE-onderzoek
heeft plaats gevonden in oktober 2018 tot december 2018 en bevat data van 271 Nederlandse kinderen
afkomstig uit de groepen vier van negen Limburgse basisscholen.
Het aantal participanten voor het experiment was eigenlijk ook niet toereikend, maar met
goedkeuring van de OU-begeleider is het oorspronkelijke experiment toch uitgevoerd bij de 90
participanten die zich hadden opgegeven conform de beschrijving van het onderzoeksconcept. In
tegenstelling tot de SP-NL oudervragenlijst, was het niet mogelijk om gebruik te maken van de
overige datagegevens vanuit het WOBBLE-onderzoek. Er is voor dit huidige onderzoek gebruik
gemaakt van een andere rekentoets en de Bourdon-Vos-test is op een andere wijze afgenomen dan in
de WOBBLE-studie. Daarnaast gebruikten de participanten in dit onderzoek ook andere
hulpmiddelen.

2.3 Onderzoeksgroep
Het correlationeelonderzoek bestaat uit twee testgroepen. De participanten, kinderen uit groep vier van
negen basisscholen uit Limburg, uit het WOBBLE-onderzoek (N=271). En de participanten die
hebben deelgenomen aan zowel het correlationeel onderzoek als het experimenteel onderzoek (N=90)
op twee basisscholen in Noord-Brabant in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar.
Voor het correlationele gedeelte van het onderzoek is gebruik gemaakt van de data van 343
participanten. Op enkele vragenlijsten waren de persoonsgegevens niet ingevuld, waardoor de leeftijd
van maar 336 participanten bekend was. Er waren 8 kinderen van zes jaar, 230 kinderen van zeven
jaar, 55 kinderen van acht jaar, 15 kinderen van negen jaar, 12 kinderen van tien jaar, 12 kinderen van
11 jaar en 4 kinderen van 12 jaar die deelgenomen hebben aan het onderzoek. De jongste deelnemer
van het onderzoek was 6,28 jaar en de oudste deelnemer 12,82 jaar met een gemiddelde leeftijd van
M= 8,00, SD= 1,13.
Informatie over het geslacht was bekend van 336 participanten, aan het onderzoek namen 170
jongens en 166 meisjes deel. Data van kinderen met een gehoorapparaat of bril (N=13) werden niet
verwijderd uit het onderzoek, omdat deze hulpmiddelen de zintuigelijke handicap corrigeren. Data van
kinderen waarvan de toestemming werd ingetrokken (N=18), werden verwijderd uit het onderzoek. Dit
bracht het totaal aantal participanten terug van 90 naar 72. Van missende waarden was in dit
experimenteel onderzoek geen sprake.
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2.4 Materialen
De ouders ontvingen een schriftelijke versie van de SP-NL oudervragenlijst voor kinderen van 4 tot en
met 12 jaar, met het verzoek om deze volledig in te vullen. De oorspronkelijke vragenlijst heeft een
sterke interne consistentie (α = 0,88 – 0,92) en test-retest validiteit (r = 0,96 – 0,97) (Dunn, 2014). De
SP-NL meet via een oudervragenlijst hoe goed kinderen sensorische informatie kunnen verwerken in
alledaagse situaties, en de effecten van de sensorische prikkelverwerking op gedrag en sociaalemotioneel functioneren. De SP-NL bestaat uit 125 items die in drie hoofdsecties zijn verdeeld:
(1) sensorische prikkelverwerking, (2) modulatie en (3) gedrag en emotionele reacties (Dunn, 1999).
Verder geeft de vragenlijst ook een beeld over de prikkelverwerking in zes sensorische modaliteiten
(tast, beweging, lichaamshouding, visueel auditief en reuk/smaak). Ouders hebben op een 5-punts
Likertschaal aangegeven hoe vaak hun kind bepaald gedrag vertoond: altijd, vaak, af en toe, zelden of
nooit. De antwoordmogelijkheden zijn omgezet naar scores (bijna altijd = 5, tot nooit = 1) en
vervolgens opgeteld voor elk prikkelverwerkingskwadrant: gebrekkige registratie (toeschouwer),
prikkelzoekend (zoeker), gevoeligheid voor prikkels (sensor) en prikkelvermijdend (vermijder). Die
totale score werd per kwadrant en voor de modaliteiten auditief en visueel vergeleken met de scores
van een referentiegroep wat weer leidden tot een classificatie: gemiddeld, minder dan gemiddeld en
meer dan gemiddeld.
De volgehouden selectieve aandacht werd gemeten met de cognitieve aandachts-test: De BourdonVos test (Vos, 1988). Dit is een valide en betrouwbare test voor het meten van volgehouden selectieve
aandacht (COTAN, 2017). In tegenstelling tot de gebruikelijke individuele afname, is de test
afgenomen in groepsverband en kregen alle kinderen, ongeacht leeftijd of groep, in totaal zes minuten
de tijd om de test te maken. De kinderen moesten zo snel mogelijk per regel tussen drie – en
vijfstippenfiguren steeds een vierstippenfiguur zoeken en doorstrepen. De data van het aantal goed
doorgestreepte vier stippenfiguren, de mate van nauwkeurigheid, is gebruikt voor het onderzoek. Deze
gekozen uitkomstmaat voor de analyses van dit onderzoek geeft een compleet en reëel beeld en valide
bruikbare data als het gaat om de prestatie op de cognitieve aandachtstaak.
Om de leerprestaties op het gebied van rekenen in kaart te brengen werd er gebruik gemaakt van
een zelfgemaakte tempotoets rekenen, die gebaseerd is en uit dezelfde opbouw bestaat als de TempoToets-Rekenen (TTR). De TTR bestaat uit veertig plussommen en veertig minsommen, opbouwend
van eenvoudig naar complex. De eerste vijftien sommen zijn bewerkingen onder de tien. De volgende
tien sommen zijn bewerkingen tot en met 20 en overschrijdt het tiental. De laatste vijftien sommen,
zijn bewerkingen tot en met 100 met tiental overschrijding. In totaal kregen alle kinderen, ongeacht de
leeftijd één minuut de tijd voor de rij plussommen, en één minuut voor de minsommen. Bij elk
hulpmiddel van het experiment werd een andere versie van de TTR gebruikt. De TTR is bedoeld om te
onderzoeken in welk tempo een leerling eenvoudige rekenkundige bewerkingen kan uitvoeren. Uit de
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uitslag van deze gegevens kan afgeleid worden in hoeverre er bij de leerling sprake is van
automatisering van eenvoudige optel en aftrek bewerkingen onder de 100. Het afnemen van de test
heeft in groepsverband plaatsgevonden.
Tijdens het experiment is gebruik gemaakt van de Peltor Kid hoofdtelefoon. Deze hoofdtelefoons
worden vaak ingezet op de Nederlandse basisscholen bij kinderen met concentratieproblemen. Deze
hoofdtelefoon is speciaal gemaakt voor kinderen in de leeftijd van 18 maanden tot 14 jaar en dempt
het geluid met 27 decibel. De houten concentratieschermen zijn zelf gemaakt en zijn gebaseerd op de
Study buddy van Senso-Care (2019). De Study buddy is een houten constructie die op een tafel gezet
kan worden en daarmee het bureau aan drie kanten afschermt.

2.5 Procedure
Voorafgaand aan dit onderzoek heeft de cETO-commissie een positief besluit afgegeven. Na
goedkeuring zijn er vier basisscholen benaderd met het verzoek tot deelname aan het onderzoek. Twee
basisscholen hebben schriftelijk toestemming gegeven voor dit onderzoek. De ouders en/of wettelijke
vertegenwoordigers van alle kinderen uit de leerjaren 4 tot en met 8 hebben de informatiebrief met
bijbehorende toestemmingsverklaring ontvangen via de leerkracht van hun kind. Nadat de
aanmeldingsprocedure van twee weken was verstreken, is het onderzoek gestart met de kinderen,
waarvan de ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers het active informed consent schriftelijk hebben
ondertekend. Allereerst werden alle ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers verzocht om de SPNL oudervragenlijst schriftelijk in te vullen en te retourneren aan de onderzoeker, binnen een
tijdsbestek van twee weken. Vooraf aan het experimentele onderzoek kregen de participanten de kans
om, tijdens de reguliere lessen, ervaring op te doen met de verschillende hulpmiddelen. Met behulp
van randomisatie is de volgorde van de verschillende condities over de participanten bepaald.
Het experiment heeft plaats gevonden over een periode van drie weken vanaf oktober 2019. Iedere
week werd er door de participanten met behulp van een ander hulpmiddel de Bourdon-Vos en de
rekentoets gemaakt. Om een testeffect te voorkomen is er gebruik gemaakt van verschillende
rekentesten met vergelijkbare sommen. De testen zijn steeds door de onderzoeker zelf afgenomen in
een leeg klaslokaal, op dinsdagmorgen op hetzelfde tijdstip.

2.6 Data-analyse
Alle gegevens zijn verwerkt in het statistiek-programma IBM Statistics Macintosh, Version 24.0. De
leeftijd is genoteerd in maanden als ratioschaal. Enkele SP-NL oudervragenlijsten waren onvolledig
ingevuld. De vragenlijst bevatte echter meer vragen dan noodzakelijk om de SP-profielen te bepalen,
waardoor deze vragenlijsten toch nog gebruikt konden worden. Indien de noodzakelijke vragen om het
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SP-profiel te bepalen niet waren ingevuld, is het ontbrekende SP-profiel niet opgenomen in de analyse.
Uiteindelijk zijn de vier SP-profielen: Toeschouwer, Zoeker, Sensor en Vermijder en de modaliteiten
auditief en visueel onderverdeeld in minder dan gemiddeld, gemiddeld, meer dan gemiddeld en
opgenomen als categorische schaal.
De experimentele hulpmiddelen zoals het concentratiescherm, de hoofdtelefoon en de controle
conditie, zijn tevens ingedeeld als een categorische schaal. De resultaten van de SVA- en rekentoetsen,
het aantal goede doorgestreepte vierstippen figuren en het aantal goede antwoorden op de rekentoets
zijn ingedeeld in ratioschalen (De Vocht, 2015; Field, 2009). Het significantieniveau wat aangehouden
is bij de analyses is p=.05, indien daar van afgeweken wordt, staat dit vermeld.
Vooraf is de data gecontroleerd op invoerfouten en missende waarden. Er was geen sprake van
invoerfouten, maar wel van missende waardes. Deelnemers met missende waardes zijn niet verwijderd
uit de dataset, maar tijdens het maken van de analyses is hierop geanticipeerd. Bij het beoordelen van
de normaalverdeling is gebruik gemaakt van de Q-Q-plots, de normaliteitstest. Er waren outliers
aanwezig, maar deze outliers zijn niet verwijderd uit het databestand in verband met de centrale
limietstelling (CLT) (Field, 2009).
Om deelvraag één te kunnen beantwoorden is er gebruik gemaakt van een eenzijdige ANOVA en
indien er sprake was van een significant effect werd er een post hoc analyse uitgevoerd. Voor het
beantwoorden van deelvraag twee, is gebruik gemaakt van een crosstabel. De vraag is of het gebruik
van een hulpmiddel effect heeft op scores van de SVA- en rekentoets, rekening houdend met en
zonder de modaliteiten auditief en visueel. Om dit te onderzoeken, is er gebruik gemaakt van een
standaard multilevel analyse (MLA). Voor het uitvoeren van de MLA is gebruik gemaakt van het
statistiekprogramma Rstudio, Version 1.2.5033.
Een multilevel analyse wordt gebruikt wanneer data genest is. Dit komt overeen met dit
onderzoek, waarbij metingen binnen personen gedaan zijn over verschillende tijdsmomenten (Field,
2009). Daarnaast gaat dit onderzoek in op het interactie-effect tussen variabelen, waar een multilevel
analyse uitermate geschikt voor is (Verboon & Peels, 2014). De modellen binnen de multilevel analyse
worden steeds verder opgebouwd, waarbij er steeds een parameter wordt toegevoegd. Model 0 bestaat
slechts uit de afhankelijke variabele, daarna wordt het random intercept toegevoegd (model 1),
vervolgens het testmoment (model 2), de random slopes (model 3), het hulpmiddel (model 4), de
modaliteitscategorie (model 5 en 7) en wordt er gekeken naar een interactie tussen de onafhankelijkeen afhankelijke variabelen (model 6 en 8).
Bij een MLA wordt gezocht naar het best passende significante model bij de data, waarbij steeds
naar de afname van de 2 Restricted Log Likelihood (-2LL) waarde en de toename van het aantal
vrijheidsgraden wordt gekeken (Field, 2009). Elk model bevat de geneste data van het voorgaande
model, zo is het mogelijk om de modellen met elkaar te vergelijken. Het best passende significante
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model is het model met de laagste -2LL waarde en het meeste aantal vrijheidsgraden (Verboon &
Peels, 2014). Het toevoegen van de parameter(s) heeft dan een positieve invloed gehad op het
voorgaande model (Field, 2015; Verboon & Peels, 2014). Tevens wordt het covariaat (testmoment)
meegenomen in de fixed effecten.
Resultaten
3.1 Resultaten deelvraag 1 en 2
3.1.1. resultaten deelvraag 1
Van de vier verschillende SP-profielen: Toeschouwer, Zoeker, Sensor en Vermijder was informatie
aanwezig voor achtereenvolgend 312, 284, 297 en 296 kinderen. De volgende resultaten laten de
mogelijke relatie zien tussen de SP-profielcategorieën en de leeftijd in maanden. Bij het SP-profiel
Toeschouwer lag de gemiddelde leeftijd in de meer dan gemiddeld groep significant hoger, 7,62
maanden, dan in de minder dan gemiddelde groep (p=.011) én significant hoger, 4,21 maanden, dan de
gemiddelde groep (p=.042). Bij het SP-profiel Zoeker lag de gemiddelde leeftijd in de minder dan
gemiddelde groep significant lager, 5,37 maanden, dan de gemiddelde groep (p= .030). Bij het SPprofiel Sensor lag de gemiddelde leeftijd in de meer dan gemiddelde groep significant hoger, 9,39
maanden, dan de minder dan gemiddelde groep (p= .001). Ook lag de gemiddelde leeftijd in de minder
dan gemiddelde groep significant lager, 7,31 maanden, dan de gemiddelde groep (p= .004). Bij het SPprofiel Vermijder lag de gemiddelde leeftijd in de meer dan gemiddelde groep significant hoger, 5,10
maanden dan de gemiddelde groep (p=.015).

3.1.2. resultaten deelvraag 2
Van 315 kinderen uit het correlationeel onderzoek was de score bekend op modaliteit visueel. Van
deze 315 kinderen, scoorden 20% (N=63) minder dan gemiddeld, 64% (N=201) gemiddeld en 16%
(N=51) meer dan gemiddeld op het modaliteit visuele prikkelverwerking. In totaal had dus 36% van de
kinderen een visuele prikkelverwerking, afwijkend van het gemiddelde.
Van 309 kinderen uit het correlationeel onderzoek was de score bekend op modaliteit auditief. Van
deze 309 kinderen scoorden 12% (N=38) minder dan gemiddeld, 61% (N=187) gemiddeld en 27%
(N=84) meer dan gemiddeld op het modaliteit auditieve prikkelverwerking. In totaal had dus 39% van
de kinderen een auditieve prikkelverwerking, afwijkend van het gemiddelde.
3.2 Resultaten deelvraag 3 en 4
Informatie over de visuele en auditieve prikkelverwerkingscategorie (meer dan gemiddeld, gemiddeld,
minder dan gemiddeld) was aanwezig voor de 72 kinderen die deelgenomen hebben aan het
experimenteel onderzoek. Van deze kinderen scoorden 16 kinderen minder dan gemiddeld, 43
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kinderen gemiddeld en 13 kinderen meer dan gemiddeld op het modaliteit visuele prikkelverwerking.
Daarnaast scoorden 4 kinderen minder dan gemiddeld, 49 kinderen gemiddeld en 19 kinderen meer
dan gemiddeld op het modaliteit auditieve prikkelverwerking.
Omdat er meerdere MLA’s zijn uitgevoerd, is er voor gekozen om de uitkomsten van de
parameters van alle verschillende modellen en de random en fixed effecten alleen in de bijlagen te
vermelden. (zie bijlage: B t/m E, tabel 1 t/m 4). In de lopende tekst worden de significantieniveaus, de
p-waardes van de fixed effecten wel genoteerd.
Om antwoord te krijgen op de deelvragen of het type hulpmiddel effect heeft op de SVA-resultaten
en rekenscore bij een bepaald prikkelverwerkingsprofiel is er eerst onderzocht of een hulpmiddel
überhaupt effect heeft op de scores van de SVA-test en rekentoets. Het random intercept model
(model 1) was significant beter dan het intercept only model (p= <.001). Dat betekent dat de
onderscheppingen en/of hellingen verschillend zijn in de verschillende groepen en dat ze elk hun eigen
algemene gemiddelde en variantie hebben en dat een multilevel analyse wenselijk is. De variantie van
de SVA-resultaten en de rekenscores tussen de verschillende testmomenten varieert dus tussen de
proefpersonen.

3.2.1 Resultaten SVA-prestaties
Voor SVA-prestaties geldt dat het model met random intercept, testmoment en hulpmiddel (model 4)
het best passende model is. Testmoment had een positief significant effect op SVA prestaties
(p=<.001), de score verbeterde dus over de testmomenten heen. Verder presteerden proefpersonen
beter met een hulpmiddel dan in de controle conditie. Echter alleen het concentratiescherm had een
significant testeffect (p=.017) in vergelijking met de controle conditie op de SVA-test en geldt dit niet
voor de hoofdtelefoon (p=.472). Kinderen die gebruik maakten van een concentratiescherm, scoorden
hoger op de SVA-test dan dat ze geen hulpmiddel gebruikten (p=<.017). Er is dus sprake van een klein
positief effect van concentratiescherm (b=6.687), en een groot effect van testmoment (b=11.810).
Door het toevoegen van prikkelverwerkingscategorie aan het model (model 5 en 7), werd het model
niet significant beter dan model 4 (p= .060). Dit wil dus zeggen dat het model niet significant beter
werd door het toevoegen van deze variabele, de verklaarde variantie werd niet significant hoger.
Echter als we naar model 8 kijken, waarbij gekeken werd naar de interactie tussen verschillende
hulpmiddelen en de prikkelverwerkingscategorieën, kwam er wel een significant effect naar voren op
de visueel prikkelverwerkingscategorieën en de SVA-test. Dat wil zeggen dat de kinderen die een
minder dan gemiddeld visueel SP-profiel hadden (p= .046), hoger scoorden op de SVA-test dan
kinderen met een gemiddeld visueel SP-profiel. Echter is dit model niet significant beter dan het
vorige model, p= .660. Alle andere interacties tussen de verschillende hulpmiddelen en de
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prikkelverwerkingscategorieën waren niet significant. Zie bijlage C, model 6 en 8 voor de uitkomsten
van de random en fixed effecten.

3.2.2. Resultaten rekenscore
Model 1 (random intercept) en model 3 (random intercept en random slopes) hadden, zowel de -2LL
en de vrijheidsgraden gelijk aan elkaar, ze zijn dus in gelijke mate passende modellen voor de
rekenresultaten. Dit betekent dat er tussen de participanten verschillen zijn in de rekenscores en dat het
testmoment geen invloed heeft op de rekenresultaten. In model 3 covarieert de random intercept en de
random slopes met elkaar, daardoor verschillen de rekenprestaties per participant. Om toch antwoord
te krijgen op de vraag of hulpmiddel invloed heeft op rekenresultaten is er voor gekozen om ook
model 4 exploratief te rapporteren. Model 4 heeft de laagste -2LL, maar deze -2LL is niet significant
beter dan de -2LL van model 3. Uit model 4 is op te maken dat het gebruik maken van zowel het
concentratiescherm (p=.294) als de hoofdtelefoon (p=.229) geen significante invloed heeft op de
rekenscores.
Bij auditieve prikkelverwerkingsprofiel meer dan gemiddeld was er een significant effect te zien op
de rekenscores (b=-7.267, z= -2.094 p=.040). Dat betekent dat kinderen met een meer dan gemiddelde
score op auditieve prikkelverwerking lager scoren op de rekentoets dan kinderen die een gemiddeld
score hebben. Bij de andere prikkelverwerkingscategorieën waren geen significante effecten te zien op
de rekentoets (model 5). Ook de interactie tussen de verschillende hulpmiddelen en het
prikkelverwerkingsprofielcategorieën lieten geen significante resultaten zien op de rekentest. Dus
hulpmiddelen die per modaliteitscategorie zijn ingezet, zorgden niet voor hogere rekenscores. Zie
bijlage E, model 6 en 8 voor de uitkomsten van de random en fixed effecten
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Conclusie en discussie
4.1 Terugkoppeling naar de hoofd- en deelvragen
In eerste instantie stond in dit onderzoek de relatie, tussen SP-categorieën en de leeftijd van het kind,
centraal. Daarnaast werd verkend onderzocht wat de prevalentie was van de specifieke
verwerkingsproblemen van de modaliteiten visueel en auditief bij deze kinderen. Tenslotte werd in dit
onderzoek de mogelijke effecten van sensorische hulpmiddelen op aandacht- en rekenprestaties van
kinderen in het basisonderwijs in de leeftijd van zes tot twaalf jaar.
Deelvraag één was gericht op de mogelijke correlatie tussen leeftijd en de frequentie van de SPprofielcategorieën. De verwachting was dat het aantal kinderen die in de categorie meer dan
gemiddeld scoorde op de vier SP-profielen lager werd naarmate kinderen ouder werden en dat het
aantal kinderen dat in de categorie minder dan gemiddeld scoorde op de vier SP-profielen ook minder
werd naarmate kinderen ouder werden. Er werd dus verwacht dat de gemiddelde leeftijd het hoogste is
bij de categorie gemiddeld, ten opzichte van de meer en minder dan gemiddelde categorie op een SPprofiel. Er zijn verschillende significante resultaten gevonden, waarbij er een significante relatie was
tussen de verschillende SP-profielcategorieën en de leeftijd van het kind.
Voor de SP-profielen Zoeker en Sensor lag de gemiddelde leeftijd in de categorie gemiddeld
significant hoger dan de gemiddelde leeftijd in de categorie minder dan gemiddeld. Dit komt overeen
met de hypothese waarbij het aantal kinderen in de categorie minder dan gemiddeld op een bepaald
prikkelverwerkingsprofiel minder wordt naarmate kinderen ouder worden. De gestelde hypothese kan
dus voor zowel Zoeker als Sensor worden aangenomen.
Voor SP-profielen Toeschouwer en Vermijder zijn er ook significante relaties gevonden, echter
stonden deze resultaten haaks op de resultaten van het eerdere onderzoek van Cheung en Siu (2009).
Volgens het onderzoek van Cheung en Siu (2009) zou je verwachten dat er een afname in frequentie
van een meer dan gemiddelde SP wordt aangetoond naar mate kinderen ouder worden. Onze
hypothese was dan ook dat het aantal kinderen in de categorie meer dan gemiddeld op een bepaald
prikkelverwerkingsprofiel lager wordt naarmate kinderen ouder worden. Dit was echter bij
Toeschouwer en Vermijder niet het geval. Voor de SP-profielen Toeschouwer en Vermijder lag de
gemiddelde leeftijd in de categorie meer dan gemiddeld significant juist hoger dan in de categorie
gemiddeld.
Deze bevindingen kwamen daarnaast niet overeen met de WOBBLE-studie (OU, 2018) en het
onderzoek van Van Berlo (2019), waarbij er geen verschillen zijn gevonden in frequenties van
bovengemiddelde scores op de SP-profielen tussen het jongere en oudere kind. Een kanttekening die
geplaatst werd in deze onderzoeken is dat de leeftijdsspreiding zeer beperkt was, (6,10 tot 8,10 jaar en
94,8% zeven jaar). In het huidige onderzoek was de spreiding tussen de leeftijden wel groter (6,28 tot
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12,82 jaar) maar waren niet alle leeftijdsgroepen even groot, waardoor deze significante relaties zeer
voorzichtig geïnterpreteerd moeten worden.

Bij de tweede deelvraag werd er onderzoek gedaan naar de prevalentie van de specifieke
sensorische prikkelverwekingsproblemen voor de modaliteiten visueel en auditief. Zoals eerder
beschreven is dit nooit onderzocht. Echter wordt in de pilotresultaten van de WOBBLE studie vermeld
dat meer dan 35% van de kinderen een afwijkende prikkelverwerking heeft ten opzichte van het
gemiddelde, het gaat hierbij om zowel meer als minder dan gemiddeld. Deze resultaten zijn gebaseerd
op de SP-profielen, maar niet op de modaliteiten (OU, 2018). Uit dit onderzoek blijkt dat 36% van de
kinderen de visuele prikkelverwerking afwijkt van het gemiddelde en 39% van de kinderen de
auditieve prikkelverwerking afwijkt van het gemiddelde. Een niet-optimale visuele en auditieve
prikkelverwerking komt dus relatief vaak voor op de basisschool.
Bij deelvraag drie en vier werd ingegaan op de vraag of er een mogelijk effect bestaat tussen het
gebruik van een concentratiescherm of hoofdtelefoon op de resultaten van de SVA- en rekentoets. De
hypothese was dat hulpmiddelengebruik zou leiden tot hogere scores op de SVA- en rekentoetsen in
vergelijking met de controle conditie. Uit de bevindingen van dit huidige onderzoek bleek dat alleen
het gebruik van een concentratiescherm, tijdens het maken van de SVA test, leidde tot hogere scores,
in vergelijking met de controle conditie. Dit is in lijn met de bevindingen in de studie van Fisher,
Godwin & Seltman (2014) waarbij de kinderen in een bescheiden versierd lokaal niet werden afgeleid
en beter aan hun taak konden werken dan kinderen in een druk versierd lokaal. Het concentratiescherm
werkt theoretisch hetzelfde, de versieringen in het klaslokaal worden onderdrukt door het
concentratiescherm. Zowel de studie van Fisher, Godwin & Seltman (2014) als het huidige onderzoek
waren erg kleinschalig, dus verder onderzoek naar de mogelijke effecten van een concentratiescherm
zijn gewenst.
Naast het effect van een hulpmiddel op de SVA- en rekenprestaties is er ook onderzoek verricht
naar het gebruik van het hulpmiddel in combinatie met de modaliteitsprofielcategorieën auditief en
visueel. Er werd verwacht dat kinderen met een meer dan gemiddelde score op het auditief- of visueel
prikkelverwerkingsprofiel hoger zouden scoren op een SVA- of rekentoets als ze gebruik maakten van
een concentratiescherm of hoofdtelefoon ten opzichte van de controle conditie. Uit de analyses van
model 8, waarbij gekeken werd naar de interactie tussen verschillende hulpmiddelen en de
prikkelverwerkingscategorieën bleek juist dat leerlingen die een minder dan gemiddeld visueel SPprofiel hadden, hoger scoorden op de SVA-test dan de leerlingen die een gemiddeld visueel SP-profiel
hadden. Dit lijkt logisch, omdat deze kinderen immers minder last hebben van visuele prikkels. Echter
was er geen interactie tussen gemiddeld visueel SP-profiel en het hulpmiddel concentratiescherm. Dit
is mogelijk te verklaren, doordat de groep die een gemiddeld visueel SP-profiel heeft, juist goed om
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kan gaan met visuele prikkels. Door te werken met een concentratiescherm kan dit irritaties opleveren,
omdat het scherm visuele prikkels wegneemt. En dan bereiken de kinderen mogelijk ook niet hun
prikkeldrempel. Voor de andere auditieve- en visuele prikkelverwerkingscategorieën geldt dat er geen
sprake is van significante effecten op de interactie tussen hulpmiddel en auditieve- of visuele
prikkelverwerkingsprofielcategorieën, de hypothese werd dus niet aangenomen. Verder onderzoek
naar de mogelijke effecten van een concentratiescherm is noodzakelijk om deze resultaten te
generaliseren, omdat de onderzoeksgroep in het huidige onderzoek te klein was.
Kinderen met een auditief meer dan gemiddeld prikkelverwerkingsprofiel scoorden op de
rekentoets lager dan kinderen met een auditief gemiddeld prikkelverwerkingsprofiel. Een mogelijke
verklaring kan zijn dat deze kinderen meer dan gemiddeld last hebben van auditieve prikkels.
Kinderen met een meer dan gemiddeld profiel kunnen overspoelt worden door prikkels. Deze kinderen
hebben last van teveel prikkels en sommige kinderen zijn actief op zoek naar een vermindering van
prikkels en zijn daarom mogelijk niet bezig met hun taak. Dit komt overeen met het wetenschappelijk
onderzoek van De Jong (1992), waarbij is aangetoond dat er een duidelijk verband is tussen
aandachtregulatie en rekenen. Echter toont het huidige onderzoek niet aan dat als de prikkels worden
weggenomen door de hoofdtelefoon de rekenprestaties omhoog gaan. Ondanks dat er door Thoonsen
en Lamp (2015) wordt aangegeven dat een hoofdtelefoon voor een kalmerend effect zou zorgen omdat
het omgevingsgeluiden wegneemt. Misschien was het kalmerende effect van de hoofdtelefoon voor
enkele kinderen zo groot, dat ze hun aandacht niet meer op de opdracht konden richten. In eerdere
onderzoeken kwam naar voren dat geluidshinder samen hangt met aandachtvermindering (Anderson,
2001; Van Kempen, Van Kamp, Stellato, Houthuijs & Fisher, 2005). In het huidige onderzoek zijn de
toetsen in klassikaal verband afgenomen, waarbij de omgevingsgeluiden bekend zijn voor de
participanten. Mogelijk is er gewenning opgetreden, waardoor deze prikkels minder worden
doorgelaten in de zenuwen van de hersenen. Als dit het geval is zal een hoofdtelefoon minder effect
hebben en kan de hooftelefoon zelfs irritatie opleveren.

4.2 Conclusie
In dit onderzoek was de centrale onderzoeksvraag als volgt: “Scoren leerlingen in het PO met meer
dan gemiddelde auditieve of visuele prikkelverwerkingsproblemen beter op de reken- en aandachttoets
als ze gebruik maken van een hoofdtelefoon of houten concentratiescherm?” De prevalentie van de
modaliteiten visueel en auditieve prikkelverwerking zijn onderzocht en tevens is er gekeken of er
sprake is van een relatie tussen het aantal SP-profielcategorieën en de leeftijd van het kind.
Voor de profielen Zoeker en Sensor lag de leeftijd in de categorie minder dan gemiddeld lager dan
in categorie gemiddeld. Voor de SP-profielen Toeschouwer en Vermijder lag de gemiddelde leeftijd in
de categorie meer dan gemiddeld hoger dan in de categorie gemiddeld. Totaal had 36% van de
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basisschoolkinderen een visuele- en 39% een auditieve prikkelverwerking die afweek van het
gemiddelde. Het gebruik van een concentratiescherm leverde een significant positief effect op, voor de
score op de SVA test, maar niet op de rekentest. Het gebruik van een hoofdtelefoon had geen sicant
effect op de scores van de SVA- en de rekentest. De interactie tussen de modaliteitsprofielcategorieën
en de twee hulpmiddelen was niet significant.

4.3 Toekomstig onderzoek
In het oorspronkelijke onderzoek was de intentie om meer participanten te werven voor zowel het
correlationeel onderzoek als het experimenteel onderzoek. In het huidige onderzoek is bij het
correlationeel onderzoek de data vanuit de WOBLLE-studie toegevoegd waardoor de
onderzoeksgroepen zeer onevenredig verdeeld zijn en de leeftijdsgroep van 7-jarige groot was en de
groep van 12-jarige erg klein. Verder onderzoek naar de mogelijke relatie tussen de SPprofielcategorieën en de leeftijd is wenselijk, waarbij er dan wel rekening gehouden wordt met een
evenredigere spreiding over de leeftijden.
Bij aanvang van het huidige onderzoek werd verondersteld dat sensorische hulpmiddelen bij
zouden dragen aan de verbetering van de SP-regulatie ter bevordering van de SVA- en rekenresultaten.
Echter, de resultaten van het huidige onderzoek, laten alleen een verhoging zien op de SVA-test door
het gebruik van een concentratiescherm, ongeacht de modaliteitscategorieën. Waardoor de vraag
ontstaat of dat de regulatie van de sensorische prikkelverwerking te beïnvloeden is middels het gebruik
van sensorische hulpmiddelen. Grootschalig vervolgonderzoek naar de effecten van hulpmiddelen op
de SP-regulatie is nodig om deze vraag te kunnen beantwoorden.

4.4 Limitaties
Het gebruik van een bestaande dataset in dit onderzoek kan als een van de grootste beperkingen gezien
worden. De onderzoeker had zelf 90 participanten geworven, waarvan er uiteindelijk 72 overbleven.
Dit aantal was te gering waardoor er een gesprek heeft plaatsgevonden met de studiebegeleider van de
OU. Vanuit de begeleider kwam het voorstel om voor het correlationeel onderzoek te werken met een
bestaande dataset van een eerder onderzoek, waardoor het aantal participanten werd behaald. Echter
konden de gegevens niet gebruikt worden voor het experimenteel onderzoek, omdat er andere
hulpmiddelen en een andere rekentoets waren gebruikt. Omdat de onderzoeker heeft aangetoond dat
zij veel moeite heeft gedaan om participanten te werven en dit het meest haalbare was gezien de tijd en
het zwangerschapsverlof heeft de begeleider ingestemd om het experiment uit te voeren bij de 72
participanten.
Het data aanbod vanuit de OU was zeer prettig, ter afronding van mijn studie
Onderwijswetenschappen, echter bracht dit ook direct beperkingen met zich mee. In de meest ideale
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setting zou het onderzoek nogmaals gedaan dienen te worden, zonder tijdslimiet en in een andere
regio.

4.5 Implicaties
Leveranciers van sensorische hulpmiddelen beweren dat, door gebruik van deze hulpmiddelen, de
sensorische prikkeling verbetert (leermiddelen.com, 2018). Veel basisscholen gebruiken deze
hulpmiddelen dan ook met het idee dat ze de sensorische prikkelverwerking kunnen helpen reguleren,
en daarmee de concentratie en leerresultaten verbeteren (Vasterman, 2016).
Een wetenschappelijk onderbouwing, van de inzet van het concentratiescherm en hoofdtelefoon,
was het doel van dit onderzoek. Het ontbreken van significante resultaten moet gezien worden als
onvoldoende wetenschappelijke onderbouwing van deze sensorische prikkelverwerking gerelateerde
toepassingen. Op basis van het huidige onderzoek lijkt het zo te zijn dat de hulpmiddelen geen
positieve effecten hebben, echter moet er wel rekening worden gehouden met de limitaties van het
onderzoek. Recent is het grootschalige WOBBLE-onderzoek afgerond. In dit rapport is te lezen dat
indien er geen rekening gehouden wordt met het prikkelverwerkingsprofiel van het kind de inzet van
sensorische hulpmiddelen een negatieve invloed kan hebben op de prestaties van de aandacht- en
rekentoets. De hulpmiddelen zorgen voor mogelijk onnodige toevoegingen of het wegnemen van
sensorische prikkels, die kinderen van nature nodige hebben om informatie vanuit hun omgeving
binnen te krijgen (Open Universiteit, 2020). Vervolgonderzoek is vereist, pas nadat er meerdere
grootschalige onderzoeken zijn afgerond kunnen onomstotelijke handvatten voor de inzet van
sensorische hulpmiddelen aan onderwijsprofessional gegeven worden.
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Bijlage A Voorbeeld van de rekentoets
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Bijlage B Schattingen MLA van model 0 tot en met model 8 bij SVA-prestaties (deelvraag 3 en 4)
Tabel 1
Schattingen MLA van model 0 tot en met 8 bij SVA-prestaties (deelvraag 3 en 4)
Modellen
Model 0
Only intercept

Vrijheidsgraden (df)
2

2 Restricted Log Likelihood (-2LL)
-1104.403

Significantie (p)

Model 1
Random intercept

3

-1039.863

<.001

Model 2
Random intercept
Testmoment

4

-1011.056

<.001

Model 3
Random intercept
Testmoment
Random slopes

6

-1009.888

.311

Model 4
Random intercept
Testmoment
Hulpmiddel

6

-1007.968

.046

Model 5
Random intercept
Testmoment
Hulpmiddel
Auditieve prikkelverwerking

8

-1005.151

.060

12

-1002.665

.290

8

-1005.742

.108

12

-1004.533

.660

Model 6
Random intercept
Testmoment
Hulpmiddel*auditieve prikkelverwerkingscategorie
Model 7
Random intercept
Testmoment
Hulpmiddel
Visuele prikkelverwerking
Model 8
Random intercept
Testmoment
Hulpmiddel*visuele prikkelverwerkingscategorie
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Bijlage C Uitkomsten van Fixed effecten van model 2, 4, 5, 6, 7 en 8 bij de SVA- prestaties (deelvraag 3 en 4)
Tabel 2
Uitkomsten van fixed effecten van model 2, 4, 5, 6, 7 en 8 bij de SVA-prestaties (deelvraag 3 en 4)
Variabelen

Model 2
Random intercept
Testmoment

Model 4
Random intercept
Testmoment
Hulpmiddel

Value

SE

t

Sig.

Intercept

117.857

5.159

22.844

Testmoment

11.750

1.403

8.378

Sig.

Model 5
Random intercept
Testmoment
Hulpmiddel
Auditieve prikkelverwerking
Value
SE
t

Sig.

Model 6
Random intercept
Testmoment
Hulpmiddel*auditieve
prikkelverwerking
Value
SE
t

Sig.

Value

SE

t

<.001

114.843

5.412

21.220

<.001

114.516

6.223

18.401

<.001

114.973

6.442

17.846

<.001

<.001

11.810

1.380

8.560

<.001

11.810

1.390

8.520

<.001

11.332

1.408

8.047

<.001

Concentratiescherm

6.687

2.760

2.423

.017

6.690

2.772

2.412

.017

8.155

3.484

2.341

.021

Hoofdtelefoon

1.992

2.760

0.722

0.472

1.992

2.772

.719

.474

2.022

3.484

.580

.563

Auditieve prikkelverwerkingscategorie < gem

28.541

14.491

1.970

.053

21.314

15.663

1.361

.178

Auditieve prikkelverwerkingscategorie > gem

-8.813

9.590

-.920

.361

-4.437

10.333

-.429

.669

Concentratiescherm*Auditieve prikkelverwerkingscategorie < gem

6.323

9.651

.655

.514

Concentratiescherm*Auditieve prikkelverwerkingscategorie > gem

15.360

9.616

1.597

.113

Hoofdtelefoon*Auditieve prikkelverwerkingscategorie < gem

-7.572

6.274

-1.207

.230

Hoofdtelefoon*Auditieve prikkelverwerkingscategorie > gem

-5.556

6.272

-.886

.378

SVA-prestaties

2 Restricted Log Likelihood (-2LL)
Vrijheidsgraden (df)
Noot:
*p <.05
** p <.001

-1011.056**
143

-1007.968*
141

-1005.151
141

-1002.665
137
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Variabelen

Model 7
Random intercept
Testmoment
Hulpmiddel
Visuele prikkelverwerking
Value
SE
t
Sig.

Model 8
Random intercept
Testmoment
Hulpmiddel*visuele
prikkelverwerkingscategorie
Value
SE
t
Sig.

Value

SVA-prestaties
Intercept

112.237

6.313

17.779

<.001

111.429

6.507

17.124

<.001

Testmoment

11.810

1.386

8.520

<.001

11.563

1.414

8.176

<.001

Concentratiescherm

6.687

2.772

2.412

.017

9.903

3.557

2.754

.006

Hoofdtelefoon

1.992

2.772

.719

.474

2.681

3.557

.754

.452

Visuele prikkelverwerkingscategorie < gem

22.139

11.711

1.890

.063

25.658

12.627

2.032

.046

Visuele prikkelverwerkingscategorie > gem

-4.875

10.498

-.464

.644

-1.626

11.319

-.144

.886

Concentratiescherm*Visuele prikkelverwerkingscategorie < gem

-8.429

7.683

-1.097

.275

Concentratiescherm*Visuele prikkelverwerkingscategorie > gem

-2.129

7.725

-.276

.783

Hoofdtelefoon*Visuele prikkelverwerkingscategorie < gem

-8.200

6.891

-1.190

.236

Hoofdtelefoon*Visuele prikkelverwerkingscategorie > gem

-1.548

6.874

-.225

.822

Auditieve prikkelverwerkingscategorie < gem
Auditieve prikkelverwerkingscategorie > gem
Concentratiescherm*Auditieve prikkelverwerkingscategorie < gem
Concentratiescherm*Auditieve prikkelverwerkingscategorie > gem
Hoofdtelefoon*Auditieve prikkelverwerkingscategorie < gem
Hoofdtelefoon*Auditieve prikkelverwerkingscategorie > gem

2 Restricted Log Likelihood (-2LL)
Vrijheidsgraden (df)

-1005.742
141

-1004.533
137

SE

t

Sig.
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Bijlage D Schattingen MLA van model 0 tot en met model 8 bij rekenprestaties (deelvraag 3 en 4)
Tabel 3
Schattingen MLA van model 0 tot en met model 8 bij rekenprestaties (deelvraag 3 en 4)
Modellen
Model 0
Only intercept

Vrijheidsgraden (df)
2

2 Restricted Log Likelihood (-2LL)
-873.089

Significantie (p)

Model 1
Random intercept

3

-702.885

<.001

Model 2
Random intercept
Testmoment

4

-702.777

.643

Model 3
Random intercept
Random slopes

3

-702.885

<.001

Model 4
Random intercept
Random slopes
Hulpmiddel

5

-702.014

.419

Model 5
Random intercept
Auditieve prikkelverwerkingscategorie

5

-699.073

.022

11

-695.247

.265

5

-701.060

.161

11

-699.306

.743

Model 6
Random intercept
Hulpmiddel*auditieve prikkelverwerkingscategorie
Model 7
Random intercept
Visuele prikkelverwerkingscategorie
Model 8
Random intercept
Hulpmiddel*visuele prikkelverwerkingscategorie
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Bijlage E Uitkomsten van Random en Fixed effecten van model 1, 4, 5, 6, 7, 8 bij de rekenprestaties (deelvraag 3 en 4)
Tabel 4
Uitkomsten van Random en Fixed effecten van model 1, 4, 5, 6, 7 en 8 bij de rekenprestaties (deelvraag 3 en 4)
Variabelen

Model 1
Random intercept

Model 4
Random intercept
Random slopes
Hulpmiddel

Model 5
Random intercept
Random slopes
Auditieve prikkelverwerking

Value

SE

t

Sig.

Value

SE

T

Sig.

Value

SE

T

Sig.

Model 6
Random intercept
Testmoment
Hulpmiddel*auditieve
prikkelverwerkingscategorie
Value
SE
T

36.838

1.580

23.06
2

<.001

36.431

1.635

22.283

<.001

38.133

1.925

19.80
7

<.001

37.711

1.992

18.931

<.001

Concentratiescherm

.569

.541

1.053

.294

.778

.680

1.144

.254

Hoofdtelefoon

.653

.541

1.207

.229

.489

.680

.719

.473

Sig.

Rekenprestaties
Intercept

Auditieve prikkelverwerkingscategorie < gem

7.438

5.247

1.417

.161

6.860

5.430

1.263

.211

Auditieve prikkelverwerkingscategorie > gem

-7.267

3.471

2.094

.040

-7.011

3.591

-1.952

.055

1.937

1.852

1.045

.300

-1.428

1.225

1.165

.246

-.203

1.852

-1.110

.913

-.661

1.225

.540

.590

Concentratiescherm*Auditieve
prikkelverwerkingscategorie < gem
Concentratiescherm*Auditieve
prikkelverwerkingscategorie > gem
Hoofdtelefoon*Auditieve prikkelverwerkingscategorie
< gem
Hoofdtelefoon*Auditieve prikkelverwerkingscategorie
> gem
2 Restricted Log Likelihood (-2LL)
Vrijheidsgraden (df)
Noot:
*p <.05
** p <.001

-702.885**
144

-702.014
142

-699.073*
144

-695.247
138
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Variabelen

Model 7
Random intercept
Testmoment
Visuele prikkelverwerking

Model 8
Random intercept
Testmoment
Hulpmiddel*visuele
prikkelverwerkingscategorie
Value
SE
t

Sig.

36.477

2.070

17.623

<0.001

Concentratiescherm

.682

.697

.978

.330

Hoofdtelefoon

.932

.697

1.336

.184

Value

SE

37.015

2.002

t

Sig.

Rekenprestaties
Intercept

18.494

<.001

Auditieve prikkelverwerkingscategorie < gem
Auditieve prikkelverwerkingscategorie > gem
Concentratiescherm*Auditieve prikkelverwerkingscategorie < gem
Concentratiescherm*Auditieve prikkelverwerkingscategorie > gem
Hoofdtelefoon*Auditieve prikkelverwerkingscategorie < gem
Hoofdtelefoon*Auditieve prikkelverwerkingscategorie > gem
Visuele prikkelverwerkingscategorie < gem

5.096

4.324

1.179

.243

4.773

3.371

1.067

.290

Visuele prikkelverwerkingscategorie > gem

-4.619

3.876

-1.192

.237

-3.790

4.008

-.946

.348

Concentratiescherm*Visuele prikkelverwerkingscategorie < gem

.652

1.506

.433

.666

Concentratiescherm*Visuele prikkelverwerkingscategorie > gem

-.994

1.350

-.736

.463

Hoofdtelefoon*Visuele prikkelverwerkingscategorie < gem

.318

1.506

.211

.833

Hoofdtelefoon*Visuele prikkelverwerkingscategorie > gem

-1.494

1.350

-1.107

.270

2 Restricted Log Likelihood (-2LL)
Vrijheidsgraden (df)

-701.060
144

-699.306
138

