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Aanmelden voor Zorg, Onderwijs of
Consultatie & Advies loopt via het Auris
Aanmeldpunt.
 
Aanmelding consultatie & advies
Consultatie & advies kan worden aangevraagd door
medewerkers van peuterspeelzalen, kinderdagverblijven,
scholen en samenwerkingsverbanden via het
aanmeldformulier op de website (www.auris.nl/
aanmelden).
Auris brengt geen kosten in rekening voor consultatie &
advies. Nadat de aanmelding ontvangen is, neemt een
medewerker van Auris contact op voor het maken van een
afspraak.

Aanmelding zorg en onderwijs
Voor aanmelding kun je bellen of emailen met het
Aanmeldpunt of je kunt een formulier invullen via www.
auris.nl/aanmelden. De aanmelding doorloopt de volgende
stappen.

1. De vraag komt binnen bij het Auris Aanmeldpunt
Een medewerker van het Aanmeldpunt neemt contact op
voor aanvullende informatie over het kind, de omgeving,
de voorschool en/of de school. In het gesprek staat de
hulpvraag van ouders en de onderwijsbehoefte in
combinatie met de ondersteuningsvraag van school
centraal.



De medewerker verzamelt samen met ouders en school
informatie over het kind. Er moet voldoende informatie zijn
om zeker te weten welke begeleiding het kind nodig heeft.
Vaak is er al onderzoek gedaan naar de oorzaak van de
problemen. Daarbij is mogelijk gehoor- of taalproblematiek
vastgesteld met eventuele gevolgen voor verschillende
taalgebieden en de communicatieve redzaamheid. Alle
informatie wordt in een Elektronisch Cliënt Dossier
opgeslagen.

2. Auris is niet de juiste plek
Als de conclusie is dat Auris niet de beste hulp aan het
kind kan bieden, dan geeft de medewerker aan welke
andere oplossingen er zijn en verwijst eventueel door.

3. Auris is wel de juiste plek
Als Auris wel de juiste plek is en er voldoende gegevens
zijn, wordt bekeken welke zorgaanbod of welk
onderwijsarrangement het beste antwoord geeft op de
vraag van het kind, de ouders en bij schoolgaande
kinderen de (reguliere) school.

4. Zorg
Als het om behandeling gaat, gaat het Aanmeldpunt in
overleg met ouders voor een besluit voor een passend
zorgaanbod. Over de opstart van de zorg wordt vervolgens
met ouders contact opgenomen door Auris Zorg. 

5. Onderwijsarrangement
Als het om een onderwijsarrangement gaat, kijkt de
Commissie van Onderzoek (CvO) of de leerling kan
worden toegelaten tot de ondersteuning van Auris en wijst
een onderwijsarrangement toe. Er wordt met de ouders
besproken welk onderwijsarrangement de leerling nodig
heeft. Het streven is dat de ouders, de school en de
medewerker CvO tot een gezamelijk advies komen. De
begeleiding start.

Conform de wet duurt het maximaal zes weken om tot een
besluit te komen. Deze zes weken gaan in op het moment
dat alle benodigde informatie bekend is bij Auris.

Meer informatie
Meer informatie over aanmelden, criteria toelating tot zorg
en onderwijs van Auris, of een verwijsbrief nodig is en
welke informatie meegestuurd moet worden vind je op
www.auris.nl.

Aanmelden voor onderzoek loopt via
het Auris Audiologisch Centrum.
Aanmelden Audiologisch Centrum Wanneer er vragen zijn
over (de ernst van de) gehoorproblemen of
taalontwikkeling, dan kan onderzoek bij het Audiologisch
Centrum hier helderheid in geven.

Gehooronderzoek en onderzoek naar een
taalontwikkelingsstoornis kun je laten uitvoeren bij Het
Auris Audiologisch Centrum. Dit onderzoek kun je
aanvragen via www.auris.nl/aanmelden. Voor onderzoek
bij het Auris Audiologisch Centrum is een
verwijsbrief van de huisarts nodig.

Na onderzoek adviseert het Auris Audiologisch Centrum
over een mogelijk vervolg. Een mogelijk vervolg is
aanmelding bij het Auris Aanmeldpunt voor zorg of
onderwijs.

Meer informatie
Meer informatie over het Auris Audiologisch Centrum vind
je op www.audiologischcentrum.nl.

Contactgegevens
Auris Aanmeldpunt
Dirk Hartogstraat 10
4812 GE Breda
T 076 513 81 00
E aanmeldpuntbreda@auris.nl

Voorstad 78
4461 KP Goes
085 773 42 50
E aanmeldpuntgoes@auris.nl

Auris Audiologisch Centrum
Marslaan 7
4624 CT Bergen op Zoom
T 0164 266 599
E acbergenopzoom@auris.nl

Voorstad 78
4461 KP Goes
T 0113 250 342
E acgoes@auris.nl

Ammanplein 2
3031 RT Rotterdam

auris.nl

Ammanplein 2
3031 RT Rotterdam

auris.nl


