Behandelgroepen voor
kinderen van 1 tot 5 jaar
AURIS ZORG

U heeft te horen gekregen dat uw kind doof of
slechthorend is of dat er een vermoeden is van een
taalontwikkelingsstoornis (TOS). U heeft het advies
gekregen uw kind aan te melden bij een behandelgroep
van Auris. Wij begrijpen dat dit vragen bij u oproept. In deze
folder leest u wat Auris voor u kan betekenen.

De behandelgroep
In de behandelgroep werken wij spelenderwijs aan de
taalontwikkeling van uw kind. In een groep zitten
gemiddeld acht kinderen. Er is daardoor veel tijd voor
individueel contact. Onze medewerkers besteden ook veel
aandacht aan de interactie en

het contact tussen de kinderen onderling. Uw kind bezoekt
de groep twee of drie dagen in de week van 8.45 tot 15.00
uur. Het dagprogramma voor uw kind bestaat uit: binnen
en buiten spelen, eet- en drinkmomenten,
verzorgingsmomenten en rusten.
Daarbinnen zijn activiteiten opgenomen om nieuwe
woorden te leren, de luisterhouding te trainen, zinnen te
leren maken of om te leren hoe je iets moet vragen. Wij
werken niet alleen aan de taalverwerving maar ook aan de
motorische ontwikkeling, spelontwikkeling en sociaalemotionele ontwikkeling, omdat die van invloed zijn op het
leren van taal. Kortom: binnen het programma wordt
doelgericht en volgens effectieve methodes gewerkt.

Werkwijze
Wij werken met een behandelplan dat gebaseerd is op
ontwikkelleerlijnen. In een ontwikkelleerlijn staat
beschreven hoe de ontwikkeling van een kind zou moeten
verlopen. Wij kijken de eerste paar weken op de groep op
welke gebieden de ontwikkeling van uw kind afwijkt van de
ontwikkelleerlijn.
Dit bespreken wij met u en samen met u stellen wij een
behandelplan op. In dit plan leggen wij vast aan welke
doelen we gaan werken met uw kind. Tijdens de
behandeling kijken wij regelmatig of deze doelen gehaald
worden en gaan wij hierover met u in gesprek. Waar nodig
stellen wij samen met u de doelen bij.
In de behandeling wordt op een speelse manier geoefend
en gewerkt aan ‘de stapjes’ die uw kind moet zetten. Uit
onderzoek weten we dat kinderen met een TOS en dove of
slechthorende kinderen naast de gesproken taal ook veel
steun hebben aan beeldmateriaal en gebaren. Wij werken
daarom veel met beeldmateriaal zoals foto’s of
afbeeldingen en wijzen ook vaak dingen aan. In alle
behandelgroepen werken we met Nederlands met
Gebaren (NmG). In de groepen voor dove en slechthorende
kinderen maken we daarnaast gebruik van Nederlandse
Gebarentaal (NGT).
Een belangrijk onderdeel bij het leren van taal is de
woordenschatontwikkeling. De woordenschat wordt
gevormd door de woorden die een kind kent en kan
gebruiken. Om de woordenschat te vergroten, werken we
volgens de methode ‘Met woorden in de weer’. Al onze
medewerkers zijn daarin geschoold.

Onze medewerkers
Bij de behandeling van uw kind zijn verschillende mensen
betrokken. In elke behandelgroep werken twee hbo
geschoolde pedagogisch behandelaars, een logopedist,
een behandelcoördinator (orthopedagoog/ psycholoog)
en een kinderoefentherapeut. Alle ouders krijgen
begeleiding van een ouderbegeleider. Voor de groepen
met dove of slechthorende kinderen is er ook een
gebarentaaldocent beschikbaar. Als het nodig is, werken
we samen met andere behandelaars die bij uw gezin of uw
kind betrokken zijn.

Resultaat van de behandeling
De resultaten van de behandeling zijn afhankelijk van de
hulpvragen en behandeldoelen van uw kind en de leeftijd
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waarop uw kind start met de behandeling. Uit onderzoek
blijkt dat hoe jonger een kind wordt behandeld, hoe beter
het is. Problemen in de toekomst kunnen dan zoveel
mogelijk voorkomen worden. De resultaten kunnen dus
verschillen. In de behandeling doen we ons uiterste best
om uw kind beter te leren omgaan met de TOS of doof- of
slechthorendheid en helpen we de communicatiemogelijkheden van uw zoon of dochter te verbeteren.

Ouders
De betrokkenheid van u als ouders bij de behandeling
vinden wij van groot belang. U kent uw kind het beste en u
kunt de behandeling thuis op een speelse manier
voortzetten. U wordt hierbij geholpen door een
ouderbegeleider van Auris. Zij komt tijdens de behandeling
een aantal keer bij u thuis om te laten zien hoe u thuis
spelenderwijs kunt werken aan de taalontwikkeling van
uw kind. Ook kunt u met vragen over hoe u thuis het beste
kunt omgaan met de TOS of doof- of slechthorendheid van
uw kind bij haar terecht.
Als uw kind start bij de behandelgroep krijgt u toegang tot
SchouderCom of een communicatiemapje.
SchouderCom is een digitaal schrift waarin wij u op de
hoogte houden van wat er op de behandelgroep gebeurt.
Het communicatiemapje is niet digitaal. Wij vragen u hier
foto’s in te plaatsen en te schrijven wat uw kind thuis heeft
meegemaakt. Uw kind kan dan op de groep hierover
vertellen aan de hand van de foto’s die u heeft geplaatst.
Auris biedt een aantal oudercursussen aan:
• Hanen oudercursus: u leert in deze cursus hoe u de
spraak- en taalverwerving van uw kind kan
activeren
• Nederlands met Gebaren (NmG) niveau 1 en 2
• Interactief voorlezen
Daarnaast worden op elke behandelgroep
informatieavonden of - ochtenden gehouden met speciale
thema’s. We weten dat het effect van de behandeling
groter is als ouders actief een bijdrage leveren aan de
behandeling. Wij bevelen sterk aan om de cursussen te
volgen en de informatiemomenten bij te wonen.

Aanmelden
Heeft u een verwijsbrief van een audioloog of medisch
specialist? Dan kunt u uw kind aanmelden bij één van de
aanmeldpunten van Auris. Meer informatie kunt u vinden
op auris.nl/aanmelden

