
Behandelgroepen

VOOR DOVE OF SLECHTHORENDE KINDEREN  VAN 1
TOT 5 JAAR

U wilt uw kind graag aanmelden bij een behandelgroep

van Auris. Ons behandelaanbod bestaat uit drie

onderdelen:

• Tweedaagse groepsbehandeling

• Brugfunctie

• Plusaanbod

De tweedaagse groepsbehandeling is voor dove of

slechthorende kinderen vanaf 1 tot 5 jaar. Ouders zijn erg

belangrijk bij de behandeling. Vooraf aan het intensief

behandelaanbod heeft u vaak al gebruik gemaakt van

ambulante behandeling in het gezin en ouder-kindaanbod.

Ook tijdens de groepsbehandeling werken we graag nauw

met u samen via de brugfunctie en het plusaanbod.

Tweedaagse groepsbehandeling
In de behandelgroep werken wij op een speelse manier

aan verschillende ontwikkelingsgebieden van uw kind

zoals de hoor-, spraak-, (gebaren)taalontwikkeling. Ook de

sociaal emotionele-, spel-, en motorische ontwikkeling

hoort erbij. In een groep zitten maximaal acht kinderen. De

behandeling gebeurt zoveel mogelijk op de groep.

Wanneer het passend is, maken we kleinere groepjes om

te werken aan de individuele doelen van uw kind. Als het

nodig is, bieden we één-op-één behandeling. Kortom:

binnen het dagprogramma kijken we naar behoeften van

de kinderen. Er wordt gewerkt met duidelijke doelen

volgens effectieve methodes.



Werkwijze
Wanneer uw kind op de behandelgroep start, kijken we

naar de hulpvraag en de behoeften van het kind. Uw kind

volgt de eerste periode een algemeen behandelplan en er

is ruimte om te wennen op de groep. Ook observeren onze

professionals uw kind aan de hand van ontwikkelleerlijnen.

In de ontwikkelleerlijn staat hoe de gemiddelde

ontwikkeling verloopt van een normaal horend

leeftijdgenootje.

Na deze periode bespreken we de gezamenlijke

observatie. We stellen dan een persoonlijk behandelplan

op met de behandelingen van uw kind, met bijpassende

doelen. De doelen worden regelmatig geëvalueerd en met

u besproken. Indien nodig worden de doelen aangepast.

De behandelgroepen werken volgens een tweetalig beleid;

er wordt zowel Nederlands met Gebaren (NmG) als

Nederlandse Gebarentaal (NGT) aangeboden.

Onze medewerkers
Op de behandelgroep werken pedagogisch behandelaren,

een logopedist, gebarentaaldocent, communicatie

docent, kinderoefentherapeut en behandelcoördinator. De

behandelcoördinator is eindverantwoordelijk voor de

behandeling.

De pedagogisch behandelaar richt zich op de spel-, en

sociaal-emotionele ontwikkeling, de logopedist op de

spraak-, taal-, hoor en communicatieve ontwikkeling. De

gebarentaaldocent en communicatiemedewerker richten

zich op de gebarentaalontwikkeling en de

kinderoefentherapeut/kinderfysiotherapeut richt zich op

de motorische ontwikkeling.

Resultaat van de behandeling
De resultaten van de behandeling zijn afhankelijk van de

hulpvragen en behandeldoelen van uw kind en kunnen dus

verschillen. In de behandeling doen we ons uiterste best

om de communicatiemogelijkheden van uw dove of

slechthorende kind te verbeteren.

Uitstapjes
Tijdens de behandeling maken we soms uitstapjes met de

kinderen. Dit kan iets op loopafstand zijn, maar soms

gebruiken we ook taxivervoer of openbaar vervoer. Als u

dit niet wilt, is het goed dit te bespreken met de

behandelcoördinator.

Ouders
De betrokkenheid van ouders bij de behandeling vinden wij

belangrijk. U kent uw kind het beste en u kunt de

behandeling thuis op een speelse manier voortzetten. Op

elke behandelgroep worden informatie-ochtenden of -

avonden gehouden met speciale onderwerpen.

Brugfunctie
Als uw kind start op de behandelgroep krijgt u toegang tot

het ouderportaal. Dit is een digitaal schrift waarin u kunt

lezen wat er op de behandelgroep gebeurt.

De pedagogisch behandelaar die visor is van uw kind,

vervult ook de brugfunctie. U krijgt informatie over de

behandeling van uw kind en bespreekt met elkaar hoe u

thuis de behandeling kunt ondersteunen en aan de doelen

kunt werken. Dat kan de behandelaar ook laten zien en

samen met u oefenen. Deze behandelaar is de schakel, de

brug, tussen de behandelgroep en thuis.

Plusaanbod
Met de behandelcoördinator bespreekt u wat u of uw kind

eventueel nog meer nodig heeft. Het plusaanbod is een

aanbod op maat voor ouder en kind. Het kan bestaan uit

indirecte logopedie, ambulante behandeling thuis of

cursussen.

Indirecte logopedie is een behandeling waarin u leert hoe

u uw kind kan stimuleren in de spraak-, taal-, hoor en

communicatieve ontwikkeling.

Ambulante behandeling in de thuissituatie is een

behandeling waarbij de ambulant behandelaar bij u thuis

komt en samen met u en uw kind werkt aan de

behandeldoelen voor thuis. 

Aanmelden
Heeft u een verwijsbrief van een audioloog of medisch

specialist? Meld uw kind aan bij één van de

aanmeldpunten van Auris op Auris.nl/aanmelden.

auris.nl


