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Auris locaties 

Mensen in dienst
Gemiddeld aantal in 2015

Auris Zorg
Mannen 14 
Vrouwen 225 

Gemiddelde leeftijd: 37,6 jaar 

Auris onderwijs
Mannen 174 
Vrouwen 986 

Gemiddelde leeftijd: 47,5 jaar

Totaal 1399 
Gemiddelde leeftijd: 45,9 jaar 
Aantal FTE: 1027 

Auris 
Jaarverslag
2015

Koninklijke Auris Groep

Auris & zorg 

• Audiologie en behandeling worden 
gefinancierd vanuit de Zorg verzekerings wet 
(ZWV) 

• In samenwerking met partners zorg
programma’s ontwikkeld 

• Verkenning gedaan naar de mogelijkheden 
voor Auris binnen het gemeentelijk domein 

Financiën 2015 

Klachten 

13 bezwaren aangetekend bij de Commissie 
van Onderzoek 
43 keer zijn de interne vertrouwenspersonen 
geconsulteerd 
27 meldingen kindermishandeling en 
huiselijk geweld
1 melding Veilig Thuis 

Onderzoek 

• Het onderzoek naar FF luisteren is afgerond 
met een positief resultaat

• Op basis van wetenschappelijk onderzoek 
is ‘Meta taal ontwikkeld’; een meta
linguïstische taaltherapie

• Twee onderzoekstrajecten: Met woorden in 
de Weer & Metalinguistische taaltherapie. 
BergOp, behandelmonitor

Auris & Passend Onderwijs 

• Het ervaringscircuit ‘Ervaar TOS’ won de 
Simea innovatieprijs 2015 

• Naast het Aurisso is in 2015 zijn ook de 
Auris College’s gaan werken met ‘Woorden 
in Weer’

• Het Ontwikkelperspectief (OPP) is 
gedigitaliseerd 

Mensen 

Deskundigheid focus op professionaliseren en 
vormgeving van het beoordelingsgesprek 
Vitaliteit invoering van de 40urige werkweek
Flexibiliteit aanpassing in het wervings en 
selectiebeleid als gevolg van de Wet Werk en 
Zekerheid

Midden Nederland

 Auris Zorg
 Auris Dienstverlening
 Speciaal onderwijs
 Voortgezet speciaal

 onderwijs
 Auris Aanmeldpunt

Haarlem, Leiden en
omgeving

 Auris Zorg
 Auris Dienstverlening
 Speciaal onderwijs
 Voortgezet speciaal

 onderwijs
 Auris Aanmeldpunt

Rotterdam Rijnmond,
Zuid-Hollandse
eilanden, Drechtsteden
en Midden-Holland

 Auris Zorg
 Auris Dienstverlening
 Auris Audiologisch

 Centrum
 Speciaal onderwijs
 Voortgezet speciaal

 onderwijs
 Auris Aanmeldpunt

 Auris Centraal Bureau
 Bestuur

Zeeland &
Noord Brabant

 Auris Zorg
 Auris Dienstverlening
 Auris Audiologisch

 Centrum
 Speciaal onderwijs
 Voortgezet speciaal

 onderwijs
 Auris Aanmeldpunt

Professionele partner voor mensen die 
ondersteuning nodig hebben bij horen, spreken  
of taal

Kwaliteit  

• Drie excellente scholen in 2015
• CIIO certificaat ontvangen 
• Kwaliteitshandboek voor onderwijs

arrangementen 
• Deelname pilot van de onderwijsinspectie 

voor het nieuwe toezichtkader 2017

Organisatie

Onze leerlingen en cliënten hebben te 
maken met behandelaars en leerkrachten. 
Deze krijgen leiding van een teamleider. De 
teamleider worden aangestuurd door een 
regiodirecteur. Deze regiodirecteuren vormen 
collegiale regiodirectie die verantwoordelijk 
is voor de regio. De Raad van Bestuur 
geeft leiding aan de regiodirecteuren. De 
regiodirectie en de Raad van bestuur worden 
ondersteund door de stafdirectie. De Raad van 
Toezicht ziet toe op de Raad van Bestuur. 

Cijfers leerlingen 
en cliënten

Intensief onderwijsarrangement 
tot 12 jaar  2190 leerlingen 
vanaf 12 jaar  552 leerlingen 

Licht en medium onderwijsarrangement 
totaal aantal  2961 leerlingen 

Zorg 
Aantal behandelingen audiologische centra 6222
Aantal kinderen in de behandelgroepen 351

Medezeggenschap 

Auris Zorg: 
Cliëntenraad en Ondernemingsraad 

Auris Onderwijs: 
Medezeggenschapsraad en Deelraden 

Centraal Bureau:
Personeelsvertegenwoordiging

Ziekteverzuim

Regio’s

Zuid 
• Fusie met De Spreekhoorn 
• Start dag voor alle medewerkers uit de regio 
• Aansturing van alle onderwijsarrangementen 

per kern (Goes, Bergen op Zoom, Breda en 
Tilburg)

• Voorbereiden van een klankbordplatform voor 
relevante netwerkpartners 

• Voor arbeidstoeleiding is Auris College Goes 
onderdeel van Stichting Zeeuws Maatwerk 
en werkt het samen met jobcoaches van de 
gemeente Goes 

West 
• Twee scholen ontvingen het predicaat 

excellente school 2015
• Contacten onderhouden met al de samen

werkingsverbanden in de regio 
• Voorbereiding van de CIIO certificering voor de 

onderwijsarrangementen 
• Voorbereiding van het toekomstbestendig 

maken van het onderwijs aan doven en 
slechthorenden 

Noordwest 
• Fusie met AEDcluster 2 en de Prof. van 

Gilseschool 
• Samenwerking met cluster 3 en 4 van de AED 

vormgegeven 
• Opzetten van Aurisbehandelgroepen voor 

peuters in de regio

Midden 
• Eén school ontving het predicaat excellente 

school 2015
• Intensivering van de samenwerking tussen de 

vso’s van Kentalis en Auris
• Auris Bertha Muller School en Auris Taalkring 

zijn samen Auris Fortaal geworden 
• Het onderbrengen van de ambulante diensten 

op schoollocaties is voorbereid 
• Samen met kentalis voorbereidende 

gesprekken gevoerd over het realiseren van 
een medium setting voor doven en slecht
horende leerlingen

• Deskundigheidsbevordering van het 
managementteam 

Omzet onderwijs € 62.833.941
Omzet zorg € 12.890.296
Financiële baten € 1.210.978
Overige baten € 2.438.216
Totaal € 79.373.431

Personele lasten € 63.191.433
Overige lasten € 14.893.622
Totaal € 78.085.055

Resultaat € 1.288.376

Internet 

Alle scholen van Auris en het Audiologisch 
Centrum hebben een nieuwe website gekregen. 

Onze kernwaarden

De cliënt centraal
Samen bespreken we welke hulp past en 
welke niet. En als het om jonge kinderen gaat, 
is de ervaring van ouders heel belangrijk. 
Ouders kennen hun kind tenslotte het 
allerbeste.

Intern en extern verbinden
We geloven in samenwerking en in het delen 
van onze ervaring en kennis. Als Auris niet 
precies de hulp kan bieden die nodig is, 
betrekken we er anderen bij.

Rekenschap en resultaat
Door goed naar elkaar te luisteren, wordt het 
voor iedereen duidelijk welke hulp we bieden. 
We blijven steeds met elkaar in gesprek: doen 
we nog steeds wat we hebben afgesproken, 
zijn we op de goede weg? We gaan samen 
voor een goed resultaat.

2013 2014 2015

5,3% 5,0% 5,1%


