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Naam:

Klas:

Datum:

OPDRACHT 2. HOE GOED HOOR JIJ? 
Zet een kruis in het vakje dat voor jou van toepassing is. 

•	 In gezelschap heb ik moeite om een gesprek te volgen. 

•	 Ik heb last van oorsuizen/ piep in het oor.  

•	 Ik mis telefoontjes, omdat ik de beltoon niet heb gehoord. 

•	 Als iemand fluistert, kan ik hem niet verstaan. 

•	 Mijn ouders zeggen dat ik de tv te hard heb staan. 

•	 In het bos hoor ik de vogels fluiten.

Regelmatig Soms Nooit

OPDRACHT 1. JOUW MUZIEKBELEVING
Vul het schema in.

•	 Welke speler gebruik je om jouw muziek af te spelen?  

•	 Wat is het merk van jouw speler? 

•	 Op welke stand staat jouw volumeknop meestal?  

•	 Gebruik jij de volumebegrenzer op je speler?
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OPDRACHT 4. VERSCHILLENDE GELUIDEN 
Overal om je heen zijn geluiden. Mooie geluiden, vervelende geluiden en belangrijke geluiden. 
A. Kleur de geluiden die je mooi vindt groen, geluiden die je niet mooi vindt blauw en belangrijke geluiden rood.

OPDRACHT 3. DE OORCHECK
Beantwoord de volgende vragen voor je de oorcheck doet.
A. Ik vind het wel / niet belangrijk om mijn oren te testen,  omdat

B. Ik denk dat mijn gehoor goed / iets minder goed / onvoldoende is.

Doe nu de Oorcheck -> hoortest: Ga naar www.oorcheck.nl en kies: Doe direct de oorcheck.  
De Oorcheck -> hoortest geeft de beste uitslag met een koptelefoon en in een rustige omgeving.

Beantwoord de volgende vraag nadat je de Oorcheck -> hoortest hebt gedaan.
C. Uitslag test:

Ik had deze uitslag wel/niet verwacht, omdat
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OPDRACHT 6. BEROEPEN 
Schrijf drie beroepen op waarbij het belangrijk is 
dat je goed kunt horen. 

1. 

2. 

3. 

OPDRACHT 5. GEVOLGEN GEHOORSCHADE 
Door gehoorschade ga je minder goed horen. Gehoorschade kan zich ook uiten in tinnitus (oorsuizen/piep  
in het oor). Als je gehoorschade hebt kun je daar in het dagelijks leven last van hebben. Omcirkel hieronder de  
gevolgen van gehoorschade in het dagelijks leven. 

•	 Je wordt eerder moe.

•	 Je kunt in een drukke omgeving  
gesprekken moeilijk volgen. 

•	 Je kunt je minder goed concentreren.

•	 Je eten smaakt anders. 

•	 Je ziet minder. 

•	 Je voelt je vaker eenzaam.

B. Schrijf nu zelf nog zes geluiden op. Geef ook deze geluiden de juiste kleur. Groen voor mooie geluiden,  
blauw voor geluiden die je niet mooi vindt en rood voor belangrijke geluiden. 

1.                4.

2.                5.

3.                6.


