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VERSCHILLENDE AFDELINGEN

Auris helpt mensen die problemen hebben met horen, spreken of taal.

1. Auris Zorg- consultatie en advies en ondersteuning op voorscholen, 

behandelgroepen, in het gezin, krachttraining.

2. Auris Onderwijs- cluster 2 scholen in Utrecht: Rotsoord en Fortaal

3. Auris Dienstverlening- bieden consultatie en advies  en ondersteuning in 

het (speciaal) basisonderwijs

4. Auris Cursuscentrum

www.auris.nl

http://www.auris.nl/


AANMELDEN

• Aanvragen Auris Zorg 

• 033-4229070 – aanmeldpuntmiddennederland@auris.nl

• Aanvragen onderwijsarrangement

• 033-4229070 – aanmeldpuntmidddennederland@auris.nl

• Aanvragen Consultatie & Advies

https://auris.nl/consultatie-advies/ rechtstreeks via de website

mailto:aanmeldpuntmiddennederland@auris.nl
mailto:aanmeldpuntmidddennederland@auris.nl
https://auris.nl/consultatie-advies/


AURIS CURSUSCENTRUM 
Bijvoorbeeld:          Herken TOS bij peuters  /  Herken TOS bij kleuters

Trainingsdoelen

• Je kunt signalen van TOS herkennen en benoemen met behulp van de spraak-taal 

signaleringslijst.

• Je weet wat de algemene gevolgen van TOS kunnen zijn.

Gedragsdoelen

• Je herkent signalen van TOS en schakelt de juiste hulpbronnen in.

• Je hebt de eventuele eigen ondersteuningsvraag geformuleerd.

• Je bent alert op de taalontwikkeling van jouw leerlingen.

Resultaat

• Je speelt een significante rol in het eerder signaleren van leerlingen met kenmerken van TOS 

en schakelt de juiste hulpbronnen in.

Zie: https://shop.auris.nl/cursussen Online brochure met cursusaanbod 2021-2022

https://shop.auris.nl/cursussen


AUDIOLOGISCH CENTRUM

• Gehooronderzoek

• Psychologisch onderzoek

• Logopedisch onderzoek

• Meertaligheidsonderzoek

• Noodzakelijk: verwijsbrief huisarts

Pento Utrecht of Kentalis Utrecht



AURIS ZORG

Consultatie & Advies in kinderopvang, voorschool, peuterspeelzaal

• gratis – rechtstreeks aanmelden via de website 

https://auris.nl/consultatie-advies/

• geen diagnose nodig

Auris Ambulante Behandeling

Diagnose TOS gesteld door (en verwijzing van) klinisch-fysicus audioloog of 

medisch specialist is nodig voor behandeling: 

• Auris behandelgroepen

• Auris ambulante behandeling in de kinderopvang

• Auris ambulante behandeling in het gezin

• Auris krachttraining

https://auris.nl/diensten/

https://auris.nl/consultatie-advies/
https://auris.nl/diensten/


AANVRAAG ONDERWIJS

Er is een onderwijsbehoefte die voortkomt uit problemen met de communicatie:

• Er is sprake van een groot gehoorverlies

Of

• Er is sprake van een TOS met een dusdanige grote ernstmaat dat hulp vanuit Auris gewenst 

is

En er is een ondersteuningsvraag:

• School heeft meer of andere hulp nodig dan vanuit het basisarrangement kan worden 

ingezet. 

➔ School vraagt een arrangement aan! 

(behalve een intensief arrangement voor hele jonge kinderen)

Zie ook:  https://auris.nl/aanmelden/

https://auris.nl/aanmelden/


ONDERWIJSARRANGEMENT

Passend onderwijs “regulier waar kan, speciaal waar nodig”

• Licht of medium onderwijsarrangement op regulier onderwijs

• Licht onderwijsarrangement op SBO of andere SO school

• Intensief onderwijsarrangement = speciaal onderwijs (Auris school)



C&A AANVRAGEN
• Waar? Kinderopvang of onderwijs

• Wanneer? 

• Er is een handelingsverlegenheid met betrekking tot een leerling die 

doof/slechthorend is, of problemen heeft in de communicatie (die verder gaat 

dan NT-2 problematiek)

• Er is een observatie vanuit meerdere invalshoeken, waaronder cluster 2, nodig

• Er zijn handelingsgerichte adviezen gewenst, gerelateerd aan de 

onderwijsbehoefte van de leerling

• Hoe? 

• www.auris.nl → direct aanmelden Consultatie & Advies

• Korte, gerichte hulpvraag formuleren

• Onderliggende documenten uploaden

http://www.auris.nl/


C&A INHOUD
• Werkwijze:

• Er wordt een afspraak gemaakt door ambulant dienstverlener/Auris Ambulant 

behandelaar

• Voorbereiding: doornemen aangeleverde documenten (aansluiten school)

• Observatie

• Gesprek

• Resultaat:

• Antwoord op de hulpvraag

• Handelingsgerichte adviezen

• Aanvulling op de onderwijsbehoefte van de leerling, vanuit cluster 2 expertise

• Eventueel: 

• Advies voor verder onderzoek

• Advies aanvragen cluster 2 onderwijsarrangement

• Verlengde consultatie



AURIS.NL

AURIS AANMELDPUNT 

REGIO MIDDEN
Contactpersonen voor Onderwijs (SWV Utrecht)

Henriet Ruuls/ 06 18056059 / h.ruuls@auris.nl

Wieteke Tromp/ 06 18056043/ w.tromp@auris.nl

Janneke de Vos/ 06-18056052/ j.d.vos@auris.nl

Contactpersoon voor Zorg: 

Karijn Falke / 06 18056040 / k.falke@auris.nl

http://www.auris.nl/
mailto:.ruuls@auris.nl
mailto:w.tromp@auris.nl
mailto:j.d.vos@auris.nl
mailto:k.falke@auris.nl

