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“ Een sportzaal maakt 
geen herrie”
Lawaaibestrijding in de gymzaal
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 Het Hooghuis Lyceum in Oss telt acht 
locaties die gebruikmaken van 
negen sportaccommodaties waarin 

gymles wordt gegeven. Deze vallen deels 
onder eigen beheer en deels wordt er 
gebruikgemaakt van gemeentelijke sport-
hallen. Het Hooghuis Lyceum biedt werk 
aan 28 docenten lichamelijke opvoeding. 

In het schooljaar 2003-2004 besloot de 
school de doelgroep van gymleraren 
onder de loep te nemen. Het aantal fy-
sieke klachten moest omlaag. Naast een 
algemene wens van de school het welzijn 
en de tevredenheid van de medewerkers 
te verhogen, speelden ook de overheids-
maatregelen als Wet Verbetering Poort-
wachter, wijzigingen in de WAO-wetge-
ving en ziekteverzuimregeling een rol, zo 
stelt welzijnsconsulent Snaterse-Van 
Leeuwen van het Hooghuis Lyceum. “Een 
specifi eke klacht van de docenten licha-
melijke opvoeding sprong er uit. Door 
een verhuizing naar een gemeentelijke 
sportzaal in Ravenstein kregen twee 
leerkrachten last van geluidsoverlast. 
Een van hen kreeg stemproblemen en 
keelklachten; zij raakte regelmatig haar 
stem kwijt. De ander had last van hoofd-
pijn. Tijdens de vakanties waren deze 
klachten een stuk minder.”

Zoals zoveel scholen kampte ook het 
Hooghuis met ruimtegebrek. Een sport-
zaaltje in eigen beheer werd ingericht als 
computer- en werklokaal en de ‘gym-
mers’ weken uit naar de gemeentelijke 
sportzaal. Prachtig natuurlijk, maar wel 
problematisch, zo legt Derikx uit. “Deze 
sporthal in Ravenstein wordt door meer-
dere gebruikers benut. Hobbysporters, 
sportverenigingen, maar ook een basis-
school, ze maken er allemaal gebruik 
van. En ook het Hooghuis wil zo effi  ciënt 
mogelijk de ruimte gebruiken. Het gevolg 
was dat een docent, samen met een 
onderwijsassistent, voor vijftig Hoog-
huisleerlingen stond les te geven en als je 

pech had, was in een ander deel van de 
hal de basisschool in de weer. Kijk, een 
sporthal maakt natuurlijk geen herrie, 
dat doen de gebruikers.”

OVERZICHT
Snaterse-Van Leeuwen: “De betreffende 
leer kracht staat er nooit alleen voor. De 
leerkracht coacht twee junior docenten. 
Hij moet overzicht houden over de twee 
zalen en daardoor heeft hij ook meer 
geluid om zich heen.”
Het Hooghuis besloot Derikx in te schake-
len. Haar Preventief Arbo Adviesbureau 
deed al de wettelijk verplichte Risico-In-
ventarisatie en Evaluatie en andere 
arbodienstverlening voor de school. De 
lawaaiproblemen bij de locatie Ravenstein 
waren voor het Hooghuis Lyceum en het 
Preventief Arbo Adviesbureau ‘the trigger’ 
om specifi ek de geluidsoverlast van alle 
gymlocaties in beeld te brengen. De doel-
stelling van het onderzoek was het in 
kaart brengen van de mate en duur van de 
blootstelling aan geluid door middel van 
geluidsmetingen. Alle gymleraren gingen 
gewapend met apparatuur aan de gang. 
De resultaten vielen niet mee. Op maar 
liefst zeven van de negen locaties werd 
het wettelijk maximum van 80  dB(A) ge-
durende de meettijd overschreden. Het 
evalueren van de blootstelling, door te 
toetsen aan de wettelijke grenswaarden 
van schadelijk en hinderlijk geluid, hoefde 
niet veel tijd te nemen. De wettelijke 
grenswaarde voor schadelijk geluid werd 
in het overgrote merendeel van de gym-
zalen overschreden.

In onderwijssituaties domineert de 
spraak. Instructies moeten kunnen 
worden gegeven en worden gehoord. 
De streefwaarde voor hinderlijk geluid in 
deze situatie is dan ook 65 dB(A) (volgens 
NVN 3438). Horen en gehoord worden 
zonder extra inspanning zorgt ervoor 
dat leerlingen en docent rustiger zijn 
en meer geconcentreerd.

Christianne Derikx en Lisette Snaterse-Van Leeuwen werken samen aan 
geluidsreductie in de gymzalen van het Hooghuis Lyceum in Oss. Onder 
het motto ‘Gelukkig weer verstaanbaar’ en met behulp van technische 
en didactische maatregelen, moeten gymleraren weer met heldere stem 
en zonder hoofdpijn kunnen werken.

Gymleraren van het Hooghuis Lyceum 

in Oss klaagden over geluidsoverlast 

in de gymzalen. Reden voor de 

school om akoestische en didactische 

maatregelen te nemen. Met een dalend 

verzuim als gevolg.

«
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MAATREGELEN
Maar wat is nou precies de oorzaak van 
het lawaai? Derikx: “De leerlingen zijn 
voornamelijk de bron. Al helpen scherpe 
fl uitjes bijvoorbeeld ook niet erg met het 
rustig houden van de zaal. Maar de akoes-
tiek is ook niet best. Daardoor krijg je een 
lange nagalmtijd. Probleem is dat we in 
Nederland een Bouwbesluit kennen 
waarin staat dat de nagalmtijd tussen de 
1,5 en 1,8 seconde dient te liggen. Daar 
voldoen alle locaties aan. Maar het ISA 
(Instituut voor sportaccommodaties van 
NOC*NSF) en het Koninklijk Verbond 
voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO) 
schrijven een nagalmtijd van 1,0 tot 1,2 
seconde voor. Het gebruik van absorptie-
materiaal, zoals akoestische plafonds 
en/of wandpanelen, vermindert het 
echo-effect, verkort de nagalmtijd en 
verlaagt het geluidsniveau.”
Derikx en Snaterse-Van Leeuwen lieten 
na de techniek en de keiharde cijfers de 
sportleraren zelf spreken. Na inventari-
satie van de klachten, het werkplekon-
derzoek in de sporthallen en de uitvoe-
ring van het geluidsonderzoek volgde in 
juni van dit jaar een bijeenkomst tussen 
de sportleraren, een vertegenwoordiger 
van de gemeente Oss en de Centrale 
Directie van het Hooghuis. Afgesproken 
werd dat de sportleraren een lijst met 
aanpassingen van de didactiek zullen 
formuleren en dat de gemeente  moge-
lijkheden onderzoekt voor technische 
maatregelen. Preventief Arbo Adviesbu-
reau coördineert de afspraken. 
Inzet van Snaterse-Van Leeuwen en 
Derikx is dat de gemeente Oss geluidab-
sorberend materiaal gaat aanbrengen 
op wanden en plafonds. Ook zou de 
gemeen te als eigenaar scheidingswan-
den moeten doortrekken op de tribune 
en in de materialenberging. Bovendien 
zou het heel wat schelen als alleen al 
geluidabsorberend materiaal gebruikt 
wordt voor reclameborden, maar daar 
hangt dan een duur prijskaartje aan voor 
de ondernemers die het bord plaatsen. 

VOL LESROOSTER
Snaterse-Van Leeuwen beseft goed dat 
naast technische maatregelen ook ge-
dragsmatige maatregelen nodig zijn. 
“Docenten willen graag een zo vol moge-
lijk lesrooster met zo weinig mogelijk 
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tussenuren. Voor de gezondheid is dat 
niet altijd goed. Om dat te veranderen 
heb je de nodige overtuigingskracht 
nodig. Zeker ook naar de gymleraren 
toe. Soms is het beter vijf in plaats van 
vier dagen te werken. Docenten zijn ook 
verantwoordelijk voor hun eigen welzijn. 
Wij halen alles uit de kast om ze gezond 
te houden, maar dan moeten ze daar wel 
aan meedoen. En wat is er nu meer waard: 
een weekend van drie dagen, maar met 
hoofdpijn of stemproblemen, of een ge-
zond weekend van twee dagen?”
Naast deze gedragsmaatregelen pleit het 
Preventief Arbo Adviesbureau voor het 
leeg laten van het middelste zaaldeel 
bij een sporthal met drie zaaldelen 
en een maximale groepsgrootte van 24 
leerlingen.

‘GELE LIJN’
Naast technische en organisatorische 
maatregelen is bronbestrijding erg be-
langrijk. Het klinkt wat koud en afstan-
delijk, maar je bestrijdt dan het lawaai 
dat de kinderen maken. Zo dient de le-
raar voor rust in de klas te zorgen en met 
de kinderen gedragsregels over stemge-
bruik te maken. Het gebruik van de 
scheidsrechtersfl uit moet worden be-
perkt. Ook moet de geluidsinstallatie 
niet harder staan dan nodig is. Geef zelf 
het goede voorbeeld door niet te gaan 
schreeuwen. Ga dicht bij de leerlingen 
staan en geef dan instructies. “Gebruik zo 
min mogelijk stemverheffi  ng en beperk 
stemverheffi  ng tot noodzakelijke situa-
ties. Praat niet te lang”, zo luidt een 
oplossing voor het probleem. Dat de 
praktijk weerbarstig is, weet Derikx 
echter als geen ander. Ze is hogere veilig-
heidskundige én arbeidshygiënist. Met 
deze twee competenties slaat ze twee 
vliegen in één klap. Als arbeidshygiënist 
let ze op het geluidsklimaat, als veilig-
heidskundige let ze op het gevaar voor 
leerlingen en leraar. Maar daardoor is ze 
ook gespitst op tegenstrijdigheden.
Derikx: “Je kunt natuurlijk veel geluid-
dempende maatregelen nemen, maar 
uiteindelijk moet de leerkracht natuur-
lijk wel verstaanbaar blijven. En wat ook 
niet onbelang rijk is, dat de docent de grip 
op de klas houdt. Zo is een van mijn aan-
bevelingen leerlingen te groeperen rond 
de leerkracht. Dit om niet te veel te hoe-

ven schreeuwen. Een docent wierp 
echter tegen dat hij ze juist op een gele 
lijn voor zich plaatst om zo het over zicht 
en de orde te houden. Daarom. Het is 
geen Wet van Meden en Perzen, maar 
een aantal adviezen die de zaal stiller 
kunnen krijgen.”

TUSSEN DE OREN
De aanpassingen zijn nog niet uitgevoerd 
en ook de adviezen moeten nog tussen de 
oren komen te zitten. Snaterse-Van Leeu-
wen: “Bij zowel de docenten als bij het 
management. We hebben te maken met 
acht locatiedirecteuren die allemaal hun 
eigen school hebben. We hebben te ma-
ken met de gemeente die moet investeren 
en het nut daarvan moet inzien en we 
hebben te maken met het docentencorps. 
Ik krijg wel eens te horen: ‘Ach, we doen 
dit al dertig jaar zo, wat zeuren jullie toch’. 
Maar wij zijn straks tevreden als iedereen 
inziet dat we er gezamenlijk iets aan moe-

ten doen. En dat een bewustwordingspro-
ces op gang is gezet.”
Als de maatregelen zijn uitgevoerd, hoopt 
Derikx dat het geluidsniveau in de hallen 
structureel teruggebracht is naar 65 dB(A). 
Het ziekteverzuim op de Osse scholenge-
meenschap is 4,7 procent. En dat willen 

de twee vrouwen graag zo houden en 
liefst nog verder omlaag brengen. De 
aangepaste sporthallen krijgen een con-
currentievoordeel ten opzichte van niet-
aangepaste sporthallen. En ‘last not but 
not least’: de sportleraren kunnen sport-
leraar blijven. Want dat is in de oude 
situatie nog maar de vraag. Snaterse-Van 
Leeuwen: “Ook het omscholen van de 
gymleraren tot docenten Wiskunde of 
Nederlands is een optie. Maar daar voelen 
ze niet veel voor. We hebben niet voor 
niets voor dit vak gekozen, zo redeneren 
ze. En dat kan zo blijven, maar dan wel 
met de medewerking van alle partijen.” «

“ Docenten willen graag een zo vol 
mogelijk lesrooster met zo weinig 
mogelijk tussenuren. Voor de 
gezondheid is dat niet altijd goed”




