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Voor een optimale leerervaring moeten kinderen in de klas de 
stem van de leerkracht duidelijk kunnen horen. Helaas is dit 
niet altijd mogelijk door factoren zoals rumoer in het klas-
lokaal, afstand tussen de leerkracht en de leerlingen, en een 
ongunstige akoestiek. Het verstaan wordt hierdoor bemoeilijkt, 
zelfs voor kinderen met een normaal gehoor. Kinderen met 
(tijdelijke) gehoorproblemen, een ontwikkelingsachterstand of 
een allochtone afkomst zijn hierdoor extra in het nadeel. 

In luidruchtige klassen moet een leerkracht mogelijk ook de 
stem verheffen om duidelijk verstaanbaar te zijn. Dit kan de 
gezondheid van de stem aantasten, en ook invloed hebben op 
hun controle over de klas.

Dit zijn de redenen waarom SoundField-technologie ontwik-
keld is. Een SoundField-systeem bestaat uit een draadloze 
microfoon en één of meer luidsprekers die de stem van de 
leerkracht versterken in het lokaal. Het resultaat is dat leer-
lingen de instructies van de leerkracht gemakkelijker kunnen 
horen en verstaan, wat weer als gevolg heeft dat de prestaties 
van de leerlingen verbeteren en de leerkracht op aangename 
wijze les kan geven zonder overbelasting van de stem.

Voordelen voor kinderen
Beter spraakverstaan 
Meer aandacht en daardoor meer interactie  
Snellere verwerving van diverse vaardigheden 
Optimale omstandigheden voor spraak-/taalontwikkeling 
Extra ondersteuning voor leerlingen met tijdelijke of  
onopgemerkte gehoorproblemen, alsook allochtone 
leerlingen 
Leerlingen met aandachtsproblemen hoeven in principe  
niet meer vooraan te zitten.

Voordelen voor leerkrachten
Minder steminspanning en vermoeidheid 
Meer overwicht door duidelijkere aanwezigheid stem 
Bijdrage optimale leeromstandigheden 
Eén eenvoudig te gebruiken systeem dat geschikt is voor  
normaal horende en slechthorende leerlingen met eigen 
solo-apparatuur.

Met Dynamic SoundField van Phonak biedt u de best 
denkbare leeromgeving voor uw leerlingen en leerkrachten 
door inzet van de meest geavanceerde versterkingstech-
nieken. Dit mobiele systeem biedt een toonaangevende 
geluidsprestatie door de volledig geautomatiseerde en 
geoptimaliseerde instellingen, en probleemloze integratie 
met de solo-apparatuur van Phonak voor slechthorende 
kinderen. Gewoonweg aansluiten, aanzetten, en les-
geven!

Waarom is Dynamic SoundField nodig?
De voordelen voor klassikale versterking
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