Passend
Onderwijs

Adressen
Auris Aanmeldpunt
Haarlem, Leiden e.o.
Lammenschansweg 130 d
2321 JX Leiden
T (071) 572 74 25
E aanmeldpuntleiden@auris.nl
Daslookweg 2
2015 KN Haarlem
T (023) 524 67 97
E aanmeldpunthaarlem@auris.nl
Midden Nederland
Hooglandseweg-Noord 140
3813 VE Amersfoort
T (033) 422 90 70
E aanmeldpuntmiddennederland@auris.nl
Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Hollandse
eilanden, Drechtsteden & Midden-Holland
Heer Bokelweg 143
3032 AD Rotterdam
T (010) 243 16 60
E aanmeldpuntrotterdam@auris.nl
Zeeland & Noord-Brabant
Nassaulaan 8
4461 SX Goes
T (0113) 323 264
E aanmeldpuntgoes@auris.nl

Koninklijke Auris Groep
speciaal voor gehoor, spraak en taal

Aanmelden voor
Auris Zorg en Onderwijs

Auris is de professionele partner van mensen die ondersteuning
nodig hebben bij horen, spreken of taal. De kernactiviteiten zijn:
voorlichting, preventie, diagnostiek, behandeling en scholing.
Het Auris Audiologisch Centrum voor gehoor, spraak en taal
doet onder andere onderzoek naar het gehoor en de spraak- en
taalontwikkeling.
Bij de Auris Aanmeldpunten krijgen ouders en professionals
informatie over het aanvragen van behandeling of cluster 2onderwijs.
Auris heeft behandelgroepen voor jonge kinderen van 1 tot 5
jaar en voor oudere leerlingen van 8 tot 12 jaar. Voor reguliere
peuterspeelzalen en kinderdagverblijven heeft Auris een speciaal
aanbod voor signalering en vroegbehandeling. Ook biedt Auris
Consultatie & Advies thuis of in voorschoolse voorzieningen en
gezinsgerichte behandeling.

Dirk Hartogstraat 10
4812 GE Breda
T (076) 513 81 00
E aanmeldpuntbreda@auris.nl

Auris onderwijs biedt naast Consultatie & Advies (voorheen
preventieve ambulante begeleiding) drie verschillende cluster
2-onderwijsarrangementen: licht, medium en intensief. Concreet
bestaat het aanbod voor de leerling uit verschillende vormen van
ambulante onderwijskundige hulp in het reguliere basisonderwijs,
voortgezet onderwijs en mbo. Daarnaast biedt Auris speciaal
onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs.

Commissie van Onderzoek
Postbus 808
2800 AV Gouda
E cvo@auris.nl

In de cursuscentra van Auris kunnen ouders en professionals
cursussen volgen over onderwerpen die te maken hebben
met onder andere slechthorendheid, spraaktaalontwikkeling,
taalverwerving en meertaligheid.

Informatie
over de Aur
is
Aanmeldpu
nten

Auris is in Nederland één van de grootste aanbieders van deze
vorm van zorg en onderwijs.
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2807 HZ Gouda
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2800 AV Gouda
T (0182) 591 000
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www.auris.nl

Aanmelden voor
Auris Zorg en Onderwijs
Ouders en medewerkers van scholen en voorschoolse
voorzieningen melden kinderen en leerlingen aan bij een Auris
Aanmeldpunt. Auris heeft vier regionale aanmeldpunten.

In vijf stappen
naar ondersteuning

Onderwijsarrangementen
Er zijn drie soorten onderwijsarrangementen:
Licht onderwijsarrangement: de leerling gaat naar een reguliere
school met beperkte extra ondersteuning op locatie.
Medium onderwijsarrangement: de leerling gaat naar een
reguliere school met extra ondersteuning op locatie.
Intensief onderwijsarrangement: de leerling gaat naar een school
voor speciaal onderwijs.
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De vraag komt binnen bij het Auris Aanmeldpunt. Een Aurismedewerker gaat in gesprek met de ouders of de school om te
kijken wat er aan de hand is. (zie onderwijsarrangement)

Bij het samenstellen van een onderwijsarrangement zijn de
onderstaande factoren belangrijk:
Tijd en aandacht
Hoeveel extra ondersteuning heeft de leerling nodig van
bijvoorbeeld de leerkracht, een logopedist, intern begeleider of een
Auris-medewerker?
Onderwijsprogramma en materialen
Hoeveel extra ondersteuning heeft de leerling nodig om het
lesprogramma van de school te volgen? Heeft hij bijvoorbeeld
wekelijks instructie nodig of alleen bij een aantal vakken? Heeft de
leerling behoefte aan plaatjes of pictogrammen om de lesstof beter
te begrijpen, of aan ander visueel materiaal?
Benodigde expertise, kennis en vaardigheden
Wat is er nodig aan specialistische kennis om de leerling goed
te kunnen begeleiden? Is er bijvoorbeeld iemand nodig die
Nederlands met gebaren of Nederlandse Gebarentaal kent? Of is er
bij de leerkrachten behoefte aan meer kennis over taalverwerving
en woordenschat?
Aanpassingen
Heeft de leerling behoefte aan een eigen rustige werkplek of zijn
er andere fysieke aanpassingen nodig in de klas om de leerling te
helpen? Is er bijvoorbeeld soloapparatuur nodig, als de leerling een
gehoorbeperking heeft? Is de akoestiek in het lokaal gunstig, zodat
de leerling de leerkracht goed kan volgen?
Betrokkenheid en samenwerking
Heeft de leerling nog andere ondersteuning nodig in de vorm van
bijvoorbeeld speltherapie of motorische therapie? En wat kunnen
ouders zelf doen om hun kind te helpen? Als het nodig is, kunnen
ouders bij een Auris-cursuscentrum een korte cursus volgen over
bijvoorbeeld gezond computergebruik van hun kind of hoe zij hun
kind goed kunnen voorlezen.
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Behandeling

Consultatie & Advies

Auris biedt jonge kinderen die nog niet naar school gaan de
mogelijkheid van ambulante behandeling, eventueel in een
behandelgroep.
Ouders die twijfelen over de taalontwikkeling of het gehoor
van hun zoon of dochter kunnen via de huisarts een verwijzing
aanvragen naar het Audiologisch Centrum. Het Audiologisch
Centrum test het kind om te zien of het een taalontwikkelings
stoornis of problemen met het gehoor heeft. Als dit zo is,
kunnen de ouders hun zoon of dochter aanmelden bij het Auris
Aanmeldpunt.

Consultatie & Advies is een dienst voor ouders, begeleiders in een
voorschoolse voorziening, zoals een peuterspeelzaal of leraren in
het reguliere onderwijs. U kunt bij Auris terecht met uw vragen
over kinderen of leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis
(TOS) of auditieve beperking. Daarnaast geven de medewerkers
van Auris ook onderwijskundig advies. Consultatie & Advies is
eenvoudig aan te vragen via de Auris Aanmeldpunten of via de
website www.auris.nl/passendonderwijs

Soms heeft u al gegevens, dan kunt u zich rechtstreeks tot het
aanmeldpunt richten.
De medewerkers van het Auris Aanmeldpunt bekijken of het kind
in de doelgroep van Auris past. Als dat zo is, verzamelen ze alle
informatie die nodig is om een goed behandelplan te maken. Als
het kind behandeld kan worden bij Auris Zorg ontvangen de ouders
daarover per brief een bericht. Daarna kan de behandeling starten.
In overleg met de ouders wordt een passend aanbod samengesteld.
Dit kan bestaan uit gezinsgerichte behandeling, ambulante
ondersteuning van Auris op de peuterspeelzaal of plaatsing in een
Auris Behandelgroep.
Wilt u meer weten over de plaatsen waar Auris behandelmogelijk
heden heeft voor jonge kinderen met een auditieve beperking of
een taalontwikkelingsstoornis? Kijk dan op www.auris.nl Daar leest
u over de ambulante behandeling en behandelgroepen van Auris en
vindt u een aantal korte filmpjes en de locaties van Auris waar de
behandelingen worden gegeven.

Auris is er voor kinderen en jongeren met een
taalontwikkelingsstoornis of een gehoorbeperking en hun
ouders. Meer weten over wat precies een gehoorbeperking of
een taalontwikkelingsstoornis is?
Kijk op www.auris.nl of vraag het magazine ‘Van nul tot taal’
aan via info@auris.nl
Vermeld uw naam en adres, dan sturen wij u het magazine
kosteloos toe.
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Onderwijsarrangement
Leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of een
auditieve beperking hebben soms extra ondersteuning nodig.
Deze ondersteuning kunt u via het aanmeldpunt bij u in de regio
aanvragen. Voor dove en slechthorende kinderen is dat vanaf
3 jaar mogelijk, voor kinderen met TOS vanaf 4 jaar. Adressen,
telefoonnummers en e-mailadressen vindt u verderop in deze
brochure. In een gesprek wordt gekeken of Auris de juiste plek is
voor het kind. Uit dit gesprek wordt duidelijk of :
- het kind in de doelgroep van Auris past
- behandeling, Consultatie & Advies of een onderwijsarrangement
nodig is of een combinatie daarvan
- er recente onderzoeksverslagen zijn en of die opgevraagd
mogen worden, het gaat dan bijvoorbeeld om logopedische of
psychodiagnostische onderzoeksgegevens
- er een ontwikkelingsperspectief (OPP) is opgesteld door de
reguliere school
- er nieuw onderzoek gedaan moet worden of ondersteuning nodig
is bij het schrijven van het OPP
- er behandelgegevens zijn van de logopedist
- er op school al extra hulp en ondersteuning is gegeven aan de
leerling.
Ook wordt in dit gesprek besproken welke vragen de school
en ouders hebben en welke vorm van ondersteuning van Auris
gewenst is. Auris geeft de ondersteuning in de vorm van een
onderwijsarrangement. Als Auris niet de juiste plek is voor het kind
wordt er gekeken welke andere oplossingen mogelijk zijn en wordt
het kind doorverwezen.

Als de conclusie is dat het kind niet past bij Auris, dan wordt
er gekeken welke andere oplossingen er zijn en wordt er
doorverwezen.
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Als Auris wel de juiste plek is en er voldoende gegevens
zijn, wordt gekeken welke vorm van behandelding of welk
onderwijsarrangement het beste antwoord geeft op de vraag
van het kind, de ouders en de reguliere school.
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Als het om behandeling gaat, kijkt Auris of het kind recht heeft
op zorg van Auris en geeft een zorgbesluit af.
Als het om onderwijs gaat, kijkt de Commissie van Onderzoek
(CvO) of de leerling toegelaten kan worden tot cluster 2 en
wijst een onderwijsarrangement toe.
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Als het kind behandeling krijgt toegewezen dan wordt zo
snel mogelijk en behandelplan gemaakt en gestart met de
behandeling.
Als de leerling het onderwijsarrangement krijgt toegewezen,
maakt een Auris-medewerker in overleg met de reguliere
school en het samenwerkingsverband een plan waarin staat
wie wat gaat doen.

Wie kan aanmelden
Aanmelden voor ambulante behandeling, behandelgroepen,
Consultatie& Advies en een onderwijsarrangement wordt
gedaan door ouders of een medewerker van bijvoorbeeld een
peuterspeelzaal of reguliere school. Als een onderwijsarrangement
wordt aangevraagd, is er altijd contact met de ouders en de school.

Niet eens met de toekenning of afwijzing
Bent u het niet eens met de toekenning of afwijzing of heeft u
een klacht over de afhandeling van de aanmelding? Dan kunt
u gebruik maken van de klachtenregeling en de Landelijke
Geschillencommissie Passend Onderwijs. De klachtenregeling en
het adres van de Geschillencommissie vindt u op onze website
www.auris.nl

Daarna start het onderwijsarrangement voor de leerling
en de school.
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