Auris Behandelgroepen
STAP
VOOR KINDEREN VAN 6 TOT EN MET 12 JAAR

Kinderen die doof/slechthorende zijn of een
taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben, hebben soms ook
sociaal- emotionele problemen of gedragsproblemen. Zij
hebben bijvoorbeeld moeite met het maken van vriendjes,
samen spelen, hun mening geven, voor zichzelf opkomen,
conflicten oplossen of omgaan met gevoelens. U ziet dat
uw kind problemen heeft thuis en op school. Daarom
maakt u zich zorgen over de toekomst van uw kind en u wilt
daar iets aan doen.

Op school
Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en
kinderen die doof of slechthorend zijn, gaan vaak naar het
speciaal onderwijs of volgen regulier onderwijs met
ambulante begeleiding. Zij hebben vaak moeite met het
leggen van contacten, met praten en het begrijpen van
anderen. Op school wordt daar het nodige aan gedaan.
Soms is professionele hulp nodig om die problemen op te
lossen.

Na school
Die hulp krijgt uw kind bij deelname aan de naschoolse
behandelgroepen van Auris (STAP) voor kinderen met een
communicatieve beperking in de leeftijd van 6 tot en met
12 jaar. De behandelgroepen van STAP bestaan uit
gemiddeld 8 kinderen. Ze bieden een veilige omgeving in
het gebouw van de Auris Prof. Groenschool in Amersfoort
en SO Montaal in Bergen op Zoom. De kinderen komen
twee of drie dagen in de week na schooltijd bij ons: STAP
begint om 14.00 – 14.15 uur. Eén dag per week eten we
gezamenlijk op STAP en eindigt de dag om 18.30 uur. De
andere twee dagen eindigen om 17.30 uur, de kinderen
eten dan niet op STAP. De tweedaagse groep van 6-10 jaar
in Amersfoort heeft geen dag waarop samen gegeten
wordt.

Aanmelding en plaatsing
U kunt bellen naar het Auris aanmeldpunt. Het
aanmeldpunt bespreekt met u of uw kind met de
betreffende hulpvraag binnen onze behandelgroep zou
passen. Aan de hand van dit gesprek en observatie en
testgegevens, bepaalt het aanmeldpunt of uw kind ook
echt bij STAP mag worden aangemeld. Als uw kind
vervolgens start bij STAP, volgt er een plaatsingsgesprek
tussen de medewerkers van STAP en de ouders. Uw
zorgverzekeraar betaalt deze zorg. Informatie over
vergoedingen vindt u in uw polisvoorwaarden. Na
plaatsing starten we een observatieperiode van zes
weken. Daarna stellen wij in overleg met u een plan van
aanpak op voor de behandeling. Voorwaarde om bij STAP
te kunnen komen, is dat u betrokken bent bij de
behandeling. U moet het eens zijn met de doelen waar wij
aan werken in de behandeling. Het is belangrijk dat thuis
en op school bekend is wat we met uw kind willen bereiken
binnen STAP. Door goed samen te werken, zal uw kind
steeds beter kunnen gaan functioneren.

De doelen
Gedurende de behandeling wordt er aan (individuele)
doelen op verschillende ontwikkelingsgebieden gewerkt.
Het vergroten van de sociale vaardigheid, het verbeteren
van spelvaardigheid, zelfredzaamheid, communicatieve
redzaamheid en motoriek zijn daarvan voorbeelden. Zo
werken we binnen de groep op een doelgerichte manier
naar een goed resultaat. De behandeling is gericht op het
hele kind, met aandacht voor de totale ontwikkeling. Dat
alles gebeurt stap voor stap en het kind staat centraal. Er is
tijdens de behandeling regelmatig contact met de school
van uw kind.
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De ouders
U hebt regelmatig een kort gesprek met de mentor van uw
kind, dat is een vaste pedagogisch behandelaar van de
groep. Deze bespreekt met u hoe STAP aan de doelen
werkt, hoe de vooruitgang op STAP is en hoe het thuis
gaat. Uw inbreng daarbij is erg belangrijk. De
ouderbegeleider komt eens in de paar weken bij u thuis
om te bespreken hoe STAP en thuis het beste op elkaar
kunnen aansluiten. U kunt praktische tips krijgen en uw
inzicht in de situatie van en rondom uw kind vergroten. Op
verschillende momenten in de behandelperiode hebt u
een evaluatiegesprek met de behandelcoördinator,
ouderbegeleider en mentor. Daarin wordt de ontwikkeling
van uw kind besproken, gekoppeld aan het plan van
aanpak. Dan bepalen we samen hoe we de komende
periode verder gaan.

De medewerkers
Binnen het team van STAP zijn veel specialisten werkzaam
die nauw met elkaar samenwerken (een multi-disciplinair
team). Door die samen- werking komen we tot een zo goed
mogelijk resultaat voor het kind en het gezin. De
behandelcoördinator is de eindverantwoordelijke voor de
behandeling van uw kind. Iedere groep heeft twee hbogeschoolde pedagogisch en/of logopedische
behandelaren: de vaste gezichten op de groep. Eén van
hen is de mentor van uw kind. De kinderoefentherapeut
geeft eens in de week een gymles en is verantwoordelijk
voor de doelen die betrekking hebben op de motorische
vaardigheid. De logopedist stemt de communicatieve
doelen af met het behandelteam en geeft behandeling aan
kinderen en pedagogisch behandelaren met het accent op
communicatie. De ouderbegeleider is er speciaal voor u
als ouder/verzorger en staat niet op de behandelgroep. Uw
kind heeft eens in de twee tot drie weken een gesprek met
de eigen mentor. Dan wordt er ook één op één aan de
doelen gewerkt en uw kind kan als het dat wil over
persoonlijke dingen praten.

Voor informatie en aanmelding
Aanmelden voor een STAP behandelgroep gaat via het
aanmeldpunt.
Auris Aanmeldpunt Midden- Nederland
T (033) 422 90 70

