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voorwoord

Meedoen
01

“Zowel in mijn werk- als persoonlijke omgeving
zie ik elke dag hoe belangrijk het is dat kinderen
op school de juiste ondersteuning krijgen. Als het
even kan, wordt die ondersteuning dicht bij huis
geboden. Natuurlijk vergt dat inspanningen vanuit
het onderwijs en de zorg, maar niets is mooier dan
kinderen juist dáár tot bloei te zien komen. Zo’n
start helpt ze ook om makkelijker hun plekje in de
maatschappij te vinden.”

mogelijk maken
02

“Dat besef groeit gelukkig nu in heel Nederland.
Meer inclusief onderwijs staat hoog op de agenda.
Bij Auris dragen we hier op vele manieren aan bij.
Via ons cursuscentrum delen we onze expertise
graag met jou als ouder, onderwijs- of zorgprofessional. Zo helpen we je om jouw kennis en vaardigheden verder te versterken.”

04

“We leggen elke cursus langs de lat van onze
nieuwe didactische visie (zie pag. 6). We vinden
het bijvoorbeeld belangrijk dat je de lesstof direct
in de praktijk kunt brengen. Verder kiezen we voor
interactiviteit: minimaal de helft van de tijd ga je
aan de slag met actieve werkvormen. Je leert van
elkaars ervaringen en komt tot nieuwe inzichten.
Ons cursusprogramma taalontwikkelingsstoornissen hebben we als eerste voor jou vernieuwd. De
overige modules volgen in 2021.”

06

“Alle medewerkers van Auris nodigen je van harte
uit om kennis te maken met onze cursussen.
Je vindt ze op auris.nl/cursus. In dit magazine
vind je veel inspirerende verhalen van ouders,
onderwijs- en zorgprofessionals. Wat heeft een
Auris-cursus hen gebracht? Welke handvatten
konden zij meteen in de praktijk toepassen?
Wij hopen dat je net zo geïnspireerd raakt als
wij en samen met ons een bijdrage levert aan
de inclusieve samenleving in Nederland.”

03 “Blijven leren staat bij Auris voorop. Dat motto
dragen we niet alleen uit aan jou, als expertiseorganisatie willen we ook zélf blijven verbeteren.
Mooi voorbeeld vormt ons vernieuwde cursusaanbod. Waar ligt de opleidingsbehoefte van ouders en
professionals precies? Wat zien zij graag anders?
Op basis van onder meer interviews inventariseren
we de wensen en passen we de cursussen aan.
Onze onderzoeksafdeling staat daarbij voor een
wetenschappelijk onderbouwde inhoud.”

05 “Heb je met jouw onderwijs- of zorgorganisatie een
specifieke trainingsbehoefte? Bij Auris bieden we
maatwerk bij jou in-company, op een datum naar
voorkeur. Vertel ons waar je opleidingswensen
liggen, dan zorgen wij ervoor dat we jouw vraag
invullen op basis van verschillende modules uit
ons cursusaanbod.”
Paula van Egmond
teamleider en projectleider
Auris cursuscentrum

Marco van Es
regiodirecteur
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VISIE & AANPAK VAN AURIS

Onze visie
op leren

Onze aanpak
in cursussen

1. Leren staat ten dienste van de cliënt en leerling

1. Wij maken van iedere cursus en module een leertraject

Alles wat wij aanbieden draait om de cliënt met een
hoor-, spraak- of taalprobleem.

2. Leren is gericht op toepassing
Leren is alleen nuttig als je toepast wat je geleerd hebt.

3. Leren doe je samen
Je leert door samen te werken met andere professionals,
verwanten, cliënten en leerlingen.

4. Leren is reflecteren
Je blijft leren als je jezelf regelmatig vragen stelt
over de manier waarop je iets aanpakt.

5. Leren is creëren
Je leert het beste door zelf aan de slag te gaan.

6. Plezier, succeservaringen en zelfvertrouwen
Je leert nog meer als je plezier hebt en merkt dat je kunt
toepassen wat je geleerd hebt.

7. Intrinsieke motivatie
Je leert vooral als je zelf gemotiveerd bent.

8. Leren heeft tijd nodig
Je leert nieuw gedrag niet in één keer. Voor leren is
herhaling en oefening nodig.

Deze vernieuwde visie en aanpak zijn toegepast op het TOS-cursusprogramma.
De komende tijd wordt ook ons overige aanbod herzien.
6 | GROEISAAM • het cursusaanbod van AURIS

Bij iedere bijeenkomst horen nuttige voorbereidings- en
verwerkingsopdrachten.

2. Wij werken met gedragsdoelen
Iedere cursus heeft een gedragsdoel. Daaraan kun je precies zien
wat je na de cursus kunt toepassen.

3. Wij sluiten aan bij onze deelnemers
Wij passen de leerstof en de casussen aan de deelnemers aan en
vragen vooraf wat je wilt leren.

4. Onze cursussen hebben een doordacht ontwerp
Onze cursussen zijn ontworpen door didactische en inhoudelijke
experts.

5. O
 nze trainers beheersen de rollen van een trainer
Onze trainers inspireren, geven duidelijke uitleg en begeleiden je
bij alle oefeningen.

6. Wij zetten onze deelnemers aan het werk
Minstens 50% van de bijeenkomsten ga je zelf aan de slag met
actieve werkvormen.

7. In onze cursussen wordt samen gewerkt
In iedere cursus leer je ook van andere deelnemers, omdat je samen
oefent.

8. Wij focussen op de praktijk na de cursus
Na iedere bijeenkomst maak je jouw actieplan voor de praktijk.
Ook na de cursus ben je welkom als je nog vragen hebt. We horen
graag of het toepassen gelukt is.
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Van wetenschappelijk onderzoek naar praktijkgerichte cursus
‘De meest recente wetenschappelijke inzichten zijn verwerkt in de TOS-modules
die ons cursuscentrum aanbiedt.’
- Britt Hakvoort, senior onderzoeker onderwijs bij Auris.

WAT IS EEN
taalontwikkelingsstoornis?
‘Als je een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebt, is het lastig
om taal te begrijpen en te gebruiken. Dit komt doordat er
zich problemen voordoen op verschillende aspecten van
taal, waaronder grammatica en woordenschat. Mogelijke
oorzaken liggen in de genen en in de hersenontwikkeling.
TOS heeft ook verstrekkende gevolgen voor de cognitieve en
sociaal-emotionele ontwikkeling. Het staat leren op school
in de weg en maakt het lastig om te communiceren met
anderen.
TOS zorgt vaak voor frustratie bij kinderen
‘Een taalontwikkelingsstoornis komt ongeveer even vaak
voor als dyslexie en zelfs vaker dan autisme. Voor een kind
met TOS is het veelal lastig om lange zinnen te maken en
werkwoorden te vervoegen. Ze laten vaak woorden weg.
Problemen met woordenschat zijn ook kenmerkend.
Kinderen met TOS antwoorden ontwijkend op vragen (‘weet
ik niet’), omdat ze de juiste woorden niet kunnen vinden.
In een talige omgeving zoals school kunnen ze informatie
moeilijker tot zich nemen, zowel in gesproken als geschreven
taal. Daarnaast is communiceren met leeftijdsgenoten
lastiger, wat het aangaan van bijvoorbeeld vriendschappen
moeizaam kan maken. Bij veel kinderen zorgt hun TOS vaak
voor frustratie.
Auris als expertiseorganisatie
‘Auris doet veel onderzoek op het gebied van TOS. Hiervoor
hebben we een samenwerkingsverband met de Hogeschool
Utrecht (prof. dr. Ellen Gerrits) en de Universiteit Utrecht
(prof. dr. Frank Wijnen en prof. dr. Paul Leseman). Ook voeren
we samen met onderzoekers van de Universiteit van
Amsterdam projecten uit en werken we nauw samen met
onze partners uit de sector, Kentalis en NSDSK. De meest
recente wetenschappelijke inzichten zijn verwerkt in de
TOS-modules die ons cursuscentrum aanbiedt.’
Britt Hakvoort senior onderzoeker onderwijs bij Auris

8 | GROEISAAM • het cursusaanbod van AURIS

AURIS.nl/cursus • GROEISAAM | 9

INTERVIEW Astrid Later beleidsmedewerker bij Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei

ZELF ERVAREN van
TOS van grote
toegevoegde waarde
Een taalontwikkelingsstoornis is niet hetzelfde als een taalachterstand,
maar wat is het dan wel? Deze vraag triggerde veel leraren zich in te
schrijven voor een training over TOS. Dankzij de positieve reacties maakt
de training volgend schooljaar opnieuw deel uit van het programma van
Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei.

Jaarlijks biedt het Samenwerkingsverband
(SWV) een gevarieerd trainingsaanbod aan
voor leraren en medewerkers van de 134
aangesloten scholen. Het aanbod richt zich
onder meer op het vergroten van kennis en
het aanleren van specifieke vaardigheden.
Het gaat om concrete input die een leraar
in de dagelijkse praktijk kan toepassen. “Een
leraar wordt hierdoor nog deskundiger en professioneler,” aldus Astrid Later.

Binnen dit samenwerkingsverband zijn de 2 basismodules uit het cursusprogramma
TOS in-company aangeboden: Ervaar TOS en Herkennen en signaleren van TOS. En dan?.
Ook interesse in een cursusmodule in jouw organisatie?
Bel het Auris Cursuscentrum op 085 773 42 48 en vraag naar de mogelijkheden.
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Vragen over TOS
Als beleidsmedewerker bij het SWV houdt
Astrid zich bezig met het samenstellen van het
cursusprogramma. “Ons uitgangspunt is dat
een leraar zich voldoende ondersteund voelt
om leerlingen met verschillende ondersteuningsbehoeften te begeleiden,” licht ze toe.

‘TOS heeft een relatie met passend
onderwijs en past binnen onze criteria.
Vandaar dat we Auris hebben gevraagd
een training in-company te geven.’

Scholen kunnen meedenken en leerbehoeften
indienen. Ook over TOS kwamen vragen binnen. Astrid: “Dit thema heeft een relatie met
passend onderwijs en past binnen onze criteria. Vandaar dat we Auris, een partner van ons,
hebben gevraagd een training in-company te
geven. Fijn dat dit kon.”
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TOS-tools

INTERVIEW Astrid Later
Zelf TOS ervaren
De TOS-cursus voor de achterban van het
Samenwerkingsverband bestaat uit twee
dagdelen. In de eerste bijeenkomst ervaren
deelnemers zelf hoe het is om TOS te hebben
door middel van een circuit met tien praktische
opdrachten. Ook ontdekken ze wat leerlingen
ervaren in allerlei dagelijkse situaties. Het tweede
dagdeel staat bol van theorie en informatie over
verschillende aspecten van de mondelinge taal,
alsook handvatten en advies.

‘Ruimte voor eigen inbreng,
mooie werkvormen en het
ervaren van TOS was van grote
toegevoegde waarde.’

‘Het resultaat is dat onze leraren
nu vroegtijdig signalen kunnen

Auris ontwikkelt ook eenvoudige tools om kinderen met TOS
te ondersteunen. Hieronder een selectie. Op auris.nl/cursus
vind je het volledige aanbod en kun je eenvoudig bestellen.

herkennen én erkennen
bij leerlingen met een TOS.’
Super leerzaam
“Beide bijeenkomsten voldeden ruimschoots
aan de verwachtingen,” aldus Astrid. Ze pakt de
evaluaties van de deelnemers erbij en somt op:
‘enthousiaste en deskundige trainers, praktische
cursus, super leerzaam, ruimte voor eigen
inbreng, mooie werkvormen en het ervaren van
TOS was van grote toegevoegde waarde.’ Astrid:
“Het resultaat is dat onze leraren nu vroegtijdig
signalen kunnen herkennen én erkennen bij
leerlingen met TOS.”

Gevoelensposter en
gevoelsthermometers

TOOL
01

Voor kinderen met TOS kan het moeilijk zijn om emoties te verwoorden. Dit kan
zorgen voor onzekerheid en frustratie. De gevoelensposter helpt om te zeggen
wat je denkt en voelt. Via de bijbehorende gevoelsthermometers kunnen kinderen
aangeven in welke mate ze het gevoel ervaren.

Tas vol taal

TOOL
02

Met de Tas vol taal kunnen ouders en professionals spelenderwijs de taalontwikkeling van jonge kinderen stimuleren.
Er zijn verschillende tassen verkrijgbaar met elk een eigen
thema, zoals ‘Vakantie en buiten-spelen / Oef, wat warm!’. Elke
Tas vol Taal is gevuld met spelletjes, boekjes en materialen.

TOS-praatplaat

TOOL
03

Wat zijn de mogelijke oorzaken van TOS? Deze praatplaat
geeft daar informatie over. Op de voorzijde staat een
tekening en op de achterzijde een korte uitleg.
De TOS-praatplaat is een handige tool wanneer je
een gesprek hebt over TOS. Bijvoorbeeld met ouders.
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Voor ALLE
TOS-CURSUSSEN
of advies, kijk op
Auris.nl/cursus
of bel het Auris
cursuscentrum
085 773 42 48
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INTERVIEW Mardy Thomassen Logopedist bij Meer dan Logopedie in Breda

Mardy volgde TOS en meertaligheid voor leerkrachten bij Auris.
Wil jij ook je kennis over TOS vergroten? Bekijk ons cursusaanbod op pagina 35.

Alles wat ik leer,
zet ik in OM MENSEN
VOORUIT TE HELPEN

‘Ervaar TOS en de TOS-studiedagen
voor logopedisten staan nog
op mijn verlanglijstje. Interessant
om te leren hoe je ouders van

Logopedist Mardy Thomassen verdiept zich graag in nieuwe ontwikkelingen

deze kinderen bij de logopedische

op haar vakgebied en daarbuiten. Laatst schoof ze aan bij leraren voor een

behandeling betrekt.’

cursus van Auris om meer te leren over TOS en meertaligheid. En dat is
gelukt. De nieuwe inzichten en tips helpen haar verder in de begeleiding van
haar leerlingen.

Mardy: “Steeds vaker krijg ik vanuit scholen,
peuterspeelzalen en kinderdagverblijven de
vraag om een meertalig kind te begeleiden.
Vandaar dat ik behoefte had aan nieuwe input

‘Ben ik op de goede weg? Voldoe ik
aan alle regels uit de TOS-richtlijn?
En kan ik een dossier up-to-date
maken, zodat dit aan de kwaliteitsnormen voldoet?’
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over meertaligheid. Ook wilde ik antwoord op
vragen als: Ben ik op de goede weg? Voldoe ik
aan alle regels uit de TOS-richtlijn? En kan ik
een dossier up-to-date maken, zodat dit aan de
kwaliteitsnormen voldoet?”
Afwisselend en interactief
De cursus TOS en meertaligheid leverde Mardy
het nodige op. Ze omschrijft het als een afwisselende, interactieve bijeenkomst waarbij veel
voorbeelden uit de praktijk op tafel kwamen.
“Een leuke opdracht vond ik bijvoorbeeld de
filmpjes van leerlingen met specifieke taalproblematiek. We moesten benoemen wat opviel
aan spraak, taal en mondgebied. Fijn om te
merken dat de leraren veel kenmerken zagen
die op mijn vakgebied lagen.”

TOS of taalachterstand?
Naast het opdoen van kennis, tips en materialen heeft Mardy meer inzicht gekregen in het
taalleerproces van meertalige kinderen mét en
zonder een taalontwikkelingsstoornis. “Belangrijk is om eerst vast te stellen of het kind TOS
heeft óf een taalachterstand, voortkomend
uit het aanleren van een tweede taal. Mijn
collega’s en ik zitten weleens met de handen
in het haar, omdat testen en normering niet in
alle talen beschikbaar zijn. En in mijn praktijk
komen kinderen uit alle windstreken! De laatste
tijd veelal uit China, Engeland, Australië, Polen,
Eritrea en Syrië.”

Verlanglijstje
Geprikkeld door het resultaat van de cursus
heeft Mardy er nog een aantal op haar
verlanglijstje gezet: “Ervaar TOS en de TOSstudiedagen voor logopedisten. Interessant
om te leren hoe je ouders van deze kinderen bij
de logopedische behandeling betrekt,” vertelt
ze. “Ik ben vaak aan het rondneuzen in het
cursusaanbod. Gewoon omdat ik het ontzettend leuk vind om mijn kennis te vergroten en
te verbreden. Mijn doel is om mensen zo goed
mogelijk vooruit te helpen met alles wat ik heb
geleerd.”
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TOS TIPS

Deel jouw ervaringen!

Heb jij een kind met TOS thuis of in de klas? Deze drie tips kunnen je op weg helpen.
Meer leren? Ga naar auris.nl/cursus en kijk welke TOS-cursus bij jou past!

Auris organiseert ook gezellige ontmoetingsdagen voor kinderen en jongeren met TOS
en voor slechthorende kinderen en jongeren. En de ouders? Die mogen natuurlijk mee!
Leer anderen kennen, deel je ervaringen en heb vooral heel veel plezier samen (zie pag. 42).

'Laat maar zien'

TOS
tip 01

Het is altijd goed om even te checken of een kind met TOS heeft begrepen
wat hij of zij moet doen. Als je vraagt: ‘Heb je het begrepen?’ zal je veelal ‘Ja’
als antwoord krijgen. Zeg eens: ‘Weet je wat je moet doen? Ja? Wat goed! Laat
maar zien, dan kijk ik of het lukt.’ Zo geef je het kind de ruimte om het zelf te
laten zien én geef je aan dat je kunt helpen.

'Wat' en 'hoe' in plaats van 'waarom'

TOS
tip 02

Het woord ‘waarom’ vraagt om een antwoord dat voor iemand met TOS alle
kanten op kan gaan. ‘Wat’ en ‘hoe’ geven meteen richting. Kijk zelf maar:
• Waarom rijd jij in deze auto? (Tja, welke kant wil je op met deze vraag?)
• Wat vind je mooi aan deze auto? (Aha, iets over het uiterlijk van de auto.)
• Hoe bevalt het rijden in deze auto? (Aha, mijn mening over het rijden.)

Wie heeft de beurt?

TOS
tip 03

Sommige kinderen met TOS begrijpen beurtgedrag niet zo goed.
Ben je in een groep, bijvoorbeeld in de klas of tijdens een kinderfeestje?
Benoem dan expliciet wie er aan de beurt is en waarom.

Voor ALLE
TOS-CURSUSSEN
of advies, kijk op
Auris.nl/cursus
of bel het Auris
cursuscentrum
085 773 42 48
16 | GROEISAAM • het cursusaanbod van AURIS
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INTERVIEW Karla Wilmot Klink intern begeleider bij OBS De Startbaan

Schoolteam komt
IN BEWEGING na extra
input vanuit Auris
Gevraagd: een passend aanbod om de woordenschat van onze leerlingen
te verstevigen én een opfriscursus didactiek met daarbij aandacht voor
TOS. Met deze vragen klopte openbare basisschool De Startbaan vorig jaar
aan bij onze ambulant dienstverlener. En met succes. Na twee cursussen
op maat van Auris heeft het schoolteam concrete verbetermaatregelen
genomen die de leerlingen vooruit helpen.

De Startbaan telt 120 leerlingen, waarvan drie
met een milde vorm van TOS. Daarnaast is
er een categorie van taalzwakke leerlingen.
Zouden de magere toetsuitslagen bij deze laatste groep te maken hebben met een geringe
woordenschat? Na intern onderzoek concludeert het onderwijsteam inderdaad dat een
versteviging van het aanbod op het gebied van
woordenschat tot betere effecten moet leiden,
vertelt intern begeleider Karla Wilmot Klink.

Karla volgde de basismodule Ervaar TOS en de vervolgmodule Woordenschat helpt verwoorden.
Wil jij ook samen met je team ervaren hoe het is om TOS te hebben? Of de woordenschat van jouw
TOS-leerling helpen vergroten? Bekijk ons cursusaanbod op pagina 35 en meld je aan.
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Hoe werkt TOS in die koppies?
Om handvatten te krijgen, volgde het team de
basismodule Ervaar Tos en onlangs een van
de TOS vervolgmodules Woordenschat helpt
verwoorden. Karla: “Je ervaart hoe TOS werkt
in de koppies van de kinderen en krijgt veel
tips en adviezen hoe hiermee om te gaan als

‘Je ervaart hoe TOS werkt in de
koppies van de kinderen en krijgt veel
tips en adviezen hoe hiermee
om te gaan als leraar.’

leraar.” De vervolgmodule, die de ambulant
dienstverlener toesneed op leerlingen uit het
regulier onderwijs, noemt ze heel praktisch.
“Ik was blij te merken dat de trainers in de praktijk werken en weten waar je tegenaan loopt.”
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INTERVIEW Karla Wilmot Klink

‘Ik was blij te merken dat de
trainers in de praktijk werken en
weten waar je tegenaan loopt.’

In beweging
Na deze extra input is het team van De Startbaan
in beweging gekomen, aldus Karla. “Zo hebben
we een kwaliteitskaart woordenschat ingevoerd.
In elke groep behandelt de leraar twee woordclusters per week, die vier keer per week op een
speelse manier worden herhaald. Het is goed bij
taalzwakke kinderen een woord minstens zeven
keer te herhalen. Dan raakt het verankerd.” Met
de nieuwe aanpak richt het team zich op het zogeheten ‘diepe’ woordenschat-aanbod. Door het
categoriseren van woorden kunnen leerlingen
deze beter onthouden. Karla: “Nu weten we dat
dit nodig is. Want wil je een tekst begrijpen, moet
je 80 tot 90 procent van de woorden kennen! Ook
stimuleren we leerlingen om naar de betekenis
van een woord te vragen of zelf op te zoeken.”
Mooie leerlijn
De intern begeleider noemt het heel belangrijk
dat de hulpvraag vanuit het team kwam.
“Het team is enthousiast aan de slag gegaan.
Woordenschatonderwijs komt elke keer terug
op de agenda. Ons doel is een leerlijn en aanpak
in de school te brengen, zodat de woordenschat
van onze leerlingen verbetert. Dat lukt niet van
de ene op de andere dag, maar we zitten op de
goede weg.”
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‘Het team is enthousiast aan de slag gegaan.
Woordenschatonderwijs komt elke keer terug op de agenda.’
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INTERVIEW Sabine moeder van Lynn (7) met TOS

Wil jij net als Sabine en haar familie ervaren wat TOS is?
Bekijk het cursusoverzicht voor ouders en kinderen op pagina 41.

FAMILIE speelt
belangrijke rol in de
begeleiding van Lynn
Sabine begeleidt kinderen en jongeren met ADHD en autisme.
Met TOS heeft ze weinig ervaring. Totdat dochter Lynn de diagnose krijgt.
Ze verdiept zich in de materie en volgt de basismodule Ervaar TOS bij Auris.
Enthousiast geworden, vraagt ze dit circuit ook aan voor haar familie.
Het gezin van Sabine woont namelijk bij haar ouders en grootmoeder.
Het circuit met tien ervaringsopdrachten ziet
Sabine als een zinvolle manier om haar familieleden te betrekken en te informeren over TOS.
Ze herkennen daarna beter waar Lynn tegenaan loopt en krijgen handvatten. Vanuit haar
hulpverleningsachtergrond weet ze dat het
zeer effectief is om de directe omgeving van
Lynn bij de begeleiding te betrekken.
“Mijn ouders, maar ook mijn broer, zus en hun
kinderen kunnen haar helpen, zodat de impact
van haar TOS zo beperkt mogelijk blijft.”

Op haar tenen lopen
Ook school speelt een grote rol in de ontwikkeling van Lynn. Ze zit in groep 3 op een reguliere
basisschool waar ze extra ondersteuning krijgt
vanuit Auris. Verder volgt ze samen met haar
ouders een intensief therapietraject om haar
spraak- en taalontwikkeling te stimuleren.
De gevolgen van TOS zijn groot, beseft Sabine.
“De basismodule Ervaar TOS maakte inzichtelijk hoeveel energie het Lynn kost om zich
staande te houden. Onze wereld is zo talig! Ik
had me eerder niet gerealiseerd dat ze zó op
haar tenen moet lopen.”

‘De module Ervaar TOS maakte inzichtelijk hoeveel energie
het Lynn kost om zich staande te houden. Onze wereld is zo talig!’
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‘Lynn wordt snel overschat en overvraagd, ook op school.
Het zou goed zijn als het onderwijsteam de basismodule eveneens volgt.’
Erken het probleem
Omdat TOS altijd een onderdeel van Lynn blijft,
vindt Sabine het belangrijk dat de mensen rond
haar dochter erkennen dat ze een probleem
heeft en daar rekening mee houden. “Lynn
is ontzettend sociaal en contactgericht. De
buitenwereld merkt op het eerste gezicht niets
aan haar. Daardoor wordt ze snel overschat
en overvraagd, ook op school. Het zou goed
zijn als het onderwijsteam de basismodule
eveneens volgt.”

Blij meisje blijven
Je kunt namelijk nooit genoeg weten, aldus
Sabine. “Kennis is macht. Hoe kundiger de
omgeving van een kind met TOS, hoe beter de
ontwikkeling zal verlopen. Nu gaat het goed op
school. Lynn heeft er vriendinnen en zit goed
in haar vel. Maar het kan dat ze straks beter op
haar plek zit op cluster 2 onderwijs. Die optie
houden we open. Het allerbelangrijkste voor
ons is dat Lynn een blij meisje blijft zonder
faalangst.”
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GEBAREN mini-cursus

Voor ALLE
GEBARENCURSUSSEN
of advies, kijk op
Auris.nl/cursus
of bel het Auris
cursuscentrum
085 773 42 48

Er zijn ongeveer 1,5 miljoen mensen in Nederland die doof of slechthorend zijn.
Met Nederlandse gebarentaal (NGT) kunnen zij goed communiceren. NGT is een echte
taal, met een eigen woordenschat en zinsbouw. De volgende 6 gebaren passen goed bij
de verhalen in dit cursusmagazine. Kijk eens of je ze kunt doen.

LEREN

WELKOM

FAMILIE
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GROEIEN

SAMEN

TOT ZIENS
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INTERVIEW Natasha Davies adjunct-directeur SBO Michaëlschool

‘Samen TOS
ervaren, opent je
ogen als leraar’
Wat een ochtend brainstormen, ervaren van en leren over TOS al niet
kan opleveren! Zo heeft het onderwijsteam van SBO Michaëlschool nu
meer handvatten om leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis te
begeleiden. Ook is meer bewustzijn gekomen voor de problemen die deze
leerlingen dagelijks ervaren.
En dat was precies de bedoeling van adjunctdirecteur Natasha Davies, toen ze Auris invloog
voor twee cursussen. Voor een leraar is het
belangrijk om zich te kunnen verplaatsen in
een kind met een beperking, legt ze uit. “Waar
loopt een leerling tegenaan, wat is zijn onderwijsbehoefte en is wat je vraagt als leraar wel
reëel? Om daar achter te komen, is basiskennis over TOS essentieel. Zeker nu elke leraar
minstens één leerling met deze problematiek
in de groep heeft.”

Voor het team van Natasha verzorgde Auris maatwerk voor de basismodules
Ervaar TOS en Herkennen en signaleren van TOS. En dan?
Benieuwd naar de andere cursussen op het gebied van TOS? Bekijk het overzicht op pagina 35.
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Meer leerlingen met TOS op SBO
En dit aantal groeit doordat leerlingen die niet
meer voldoen aan de criteria van het speciaal
onderwijs (SO), vaak overstappen naar het
speciaal basisonderwijs (SBO). Van de 142 leerlingen telt de Michaëlschool inmiddels veertien
leerlingen met TOS. Daarnaast zijn er kinderen

‘Basiskennis over TOS is essentieel.
Zeker nu elke leraar
minstens één leerling met deze
problematiek in de groep heeft.’

die (nog) geen diagnose hebben. Veel staat al
op de rit als het op de ontwikkeling van spraak
en taal aankomt. Naast extra taalbegeleiding,
een logopedist en taalcoördinator krijgen
enkele leerlingen begeleiding vanuit Auris.
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INTERVIEW Natasha Davies

‘Ons team werd geprikkeld om
zich in de materie te verdiepen en kon specifieke
vragen stellen over leerlingen met TOS.’

Team weer op scherp gezet
“Een van de bij ons op school betrokken ambulant dienstverleners van Auris heeft ook de
cursus Wat is een TOS, met de focus op SBO,
gegeven. Deze is heel positief ontvangen,”
aldus de adjunct-directeur. “Ze kwam met een
op maat gemaakt programma. Ons team werd
geprikkeld om zich in de materie te verdiepen
en kon specifieke vragen stellen over leerlingen met TOS of een vermoeden ervan. Dat
vond ik een meerwaarde. Je krijgt ideeën en
tips aangereikt die je direct kunt toepassen.
Het zet iedereen weer op scherp.”
‘Het opent je ogen’
Op een eerdere studiedag had het team de
module Ervaar TOS gedaan. De ervaringsgerichte opdrachten gaven een nuttig inkijkje
in de leefwereld van de leerling met een TOS.
Natasha: “Het opent je ogen. We moesten
bijvoorbeeld een supermoeilijk woord omschrijven. Het antwoord weet je best, maar het
kost tijd om alles op een rijtje te zetten en de
goede omschrijving te formuleren. Dan valt het
kwartje dat dit proces zich ook afspeelt in het
hoofd van een kind met TOS. En dat het helpt
om de leerling voldoende denktijd te geven.”

‘Je krijgt ideeën en tips aangereikt
die je direct kunt toepassen.
Het zet iedereen weer op scherp.’
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INTERVIEW Carola Broekhof ambulant dienstverlener en trainer bij Auris

Kennis over TOS
helpt leerlingen
sneller en beter
vooruit
Vijf tot zeven procent van de kinderen in de leeftijd van 5 jaar
heeft TOS. Dat zijn ongeveer twee kinderen per schoolklas.
Hoe eerder je met de behandeling van een taalontwikkelingsstoornis
begint, hoe beter. Ambulant dienstverlener bij Auris, Carola Broekhof,
traint leraren in het herkennen van de signalen en geeft
handvatten om leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden.
Voordat Carola als ambulant dienstverlener bij
Auris aan de slag ging, stond ze voor de klas en
was ze intern begeleider op een reguliere basisschool. Uit ervaring weet ze dat een kind met
TOS soms introvert en soms extravert gedrag
kan laten zien. Deze twee uitersten bijvoorbeeld
kunnen het voor een leraar lastig maken om de
TOS-signalen in een vroeg stadium te herkennen. “Terwijl juist die vroege signalering super
belangrijk is voor de ontwikkeling van het kind,”
benadrukt Carola.
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Kennis delen met school
Naast het begeleiden van leerlingen met TOS
bestaat een groot deel van Carola’s werk uit
het overdragen van haar expertise en kennis
aan leraren. “Ik vind het leuk om met een kind
te werken, maar de leraar moet het uiteindelijk
zelf doen. Zij zien de leerling immers elke dag.”
Als bepaalde informatie bij de leraar of het
team ontbreekt, denkt ze mee over een passend cursusaanbod. Vaak maatwerk.

‘Leraren en intern begeleiders komen met gerichte vragen en
casussen naar de cursus. Naast theorie, willen ze ook praktische
tools die ze meteen kunnen toepassen.’
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INTERVIEW Carola Broekhof

‘Je zag bij iedereen kwartjes vallen. Dat maakt me blij.
Want hoe meer het gaat gonzen in een school, hoe beter
kinderen met TOS worden herkend en ondersteund!’
Tools meteen toepasbaar
Carola geeft zelf met veel plezier een aantal
trainingen waaronder Ervaar TOS, Herken TOS
bij kleuters en TOM-taal (Theory of Mind). “Leraren en intern begeleiders komen met gerichte
vragen en casussen naar de cursus. Naast
theorie, willen ze ook praktische tools die ze
meteen kunnen toepassen. Ik merk dat leraren
het een meerwaarde vinden dat ik praktijkvoorbeelden kan noemen.”

Kwartje valt
Ze vervolgt enthousiast: “Ik probeer de hele
school mee te krijgen. Laatst vroeg een directeur of ik de basismodule Ervaar TOS aan alle
medewerkers kon komen geven. Toen zijn er
door het cursuscentrum zes collega-trainers
ingeschakeld om het voor elkaar te krijgen.
Je zag die ochtend bij iedereen kwartjes vallen.
Dat maakt me blij. Want hoe meer het gaat
gonzen in een school, hoe beter kinderen met
TOS worden herkend en ondersteund!”

‘Juist die vroege signalering is super belangrijk
voor de ontwikkeling van het kind.’
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50 cursussen
voor professionals,
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& kinderen

HET COMPLETE
CURSUSAANBOD

TOS

Module: Woordenschat helpt verwoorden
(effectieve routines en didactiek voor TOS
en andere leerlingen)
Vergroot de woordenschat van de TOS-leerling,
waardoor zijn of haar deelname aan alle leerprocessen verbetert en de communicatieve
redzaamheid groeit.

> Voor leraren, remedial teachers en intern
begeleiders in het basisonderwijs
(m.u.v. Basismodule 0). Iedere module bestaat
uit 1 bijeenkomst van 2,5 uur (m.u.v. Basismodule 0)

Meer verdieping op dit onderwerp?
Ook voor het vo!
Volg ‘Hoe geef ik effectief woordenschat-onderwijs?’
Deze module is voor leraren, remedial teachers, intern begeleiders/zorgcoördinatoren in het po en vo.

Basismodule 0: Ervaar TOS
Ontdek in dit ervaringscircuit zelf hoe het is
om TOS te hebben en krijg meer inzicht in
de onderwijsbehoeften van een leerling met
TOS.

Module: Interactie bij TOS, vragen stellen
op maat en passend reageren
Oefen met het op maat vragen stellen. De
reactie van een TOS-leerling duiden? Pas het
schema ‘Invloed van TOS op interactie’ toe en
bepaal met een beslisboom hoe jij hier passend op kunt reageren.

Dit cursusprogramma bestaat uit 15 modules. De eerste 2 modules vormen de basis.
Vervolgens kun je de overige modules los
van elkaar volgen. De modules zijn ook toe
te passen op niet-TOS leerlingen. Bovendien bieden wij alle modules ook op maat
en in-company aan.

> Voor professionals die met kinderen en
jongeren werken. - 1 bijeenkomst van 2 uur

Basismodule 1: Herkennen en signaleren
van TOS. En dan?
Herken signalen van TOS, weet welke hulpbronnen je kan inschakelen en blijf alert op de
taalontwikkeling van de leerling.
Ook voor het vo!
Onder de naam ‘Wat is een TOS?’ bieden we deze
module ook aan voor leraren, remedial teachers
en intern begeleiders in het vo.

Meer verdieping op dit onderwerp?
Ook voor het vo!
Volg dan een van de volgende 2 modules, waarvan
de laatste ook voor het vo: ‘De praktijkgerichte
training TOS’. (Voor leraren, onderwijsassistenten,
leraarondersteuners, remedial teachers, intern
begeleiders bao-, so-, sbo- en azc-scholen.) ‘Beter
participeren (met TOS/SH) door coöperatief leren’.
(Voor leraren(teams), remedial teachers, intern
begeleiders/zorgcoördinatoren in het po en vo.)

Module: Begrijpend lezen en TOS
Welke aanpak past bij de onderwijsbehoefte
van jouw TOS-leerlingen? Gebruik het stappenplan ‘Doeltreffend begrijpend lezen bij TOSleerlingen’, zodat deze kinderen een dieper
tekstbegrip ontwikkelen.

Uitgebreide cursusinformatie vind je op de website!

Ben je benieuwd naar de trainingsdoelen, gedragsdoelen en effect van onze cursussen?
Of waar deze plaatsvinden? Op auris.nl/cursus vind je alle informatie.
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Voor CURSUSMOGELIJKHEDEN
of advies, kijk op
Auris.nl/cursus
of bel het Auris
cursuscentrum
085 773 42 48

Meer verdieping op dit onderwerp?
Ook voor het vo!
Volg de module ‘Begrijpend lezen beter begrijpen’.
(Voor leraren(teams), remedial teachers, intern
begeleiders/zorgcoördinatoren in het po en vo.)
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Module: Spraakproblematiek
Herken een afwijkende spraakontwikkeling.
Wat zijn de signalen? Welke hulpbronnen kun
je inschakelen op het moment dat je een vermoeden hebt bij een leerling?
Module: Bezig met begrijpend luisteren
Ontdek de essentie van luisteren naar gesproken taal en daar een betekenis aan geven. Een
vaardigheid die belangrijk is bij begrijpend
lezen. Ervaar zelf hoe het is om een tekst niet
helemaal te kunnen volgen.
Module: Vaardig vertellen
Waar kan een TOS-leerling tegenaan lopen bij
het vertellen van een verhaal? Hoe creëer je
een uitdagende plek die kinderen stimuleert
om te durven spreken en waar hun vertelvaardigheden zich ontwikkelen?
Module: TOS en innerlijke taal,
gedrag ver’taal’d
Herken het verband tussen het gedrag van
leerlingen en TOS, en de rol die innerlijke taal
hierbij kan spelen. Leer hoe je deze innerlijke
taal kunt versterken, zodat kinderen eigen gedrag beter leren reguleren en aansturen.
Module: De invloed van TOS op de sociaal
emotionele ontwikkeling
Hoe versterk je de sociale contacten, de sociale vaardigheden en de emotionele competentie van leerlingen met TOS? Welke externe
hulpbronnen kun je inzetten bij het stimuleren
van de sociaal-emotionele ontwikkeling?
Module: TOS en co-morbiditeit
Begeleid leerlingen met TOS/ASS op een effectieve manier. Krijg kennis en inzicht in de
vaardigheden en onderwijsbehoefte van deze
leerlingen.
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Module: TOS en meertaligheid
Gebruik de QuickScan en het handelingsplan
‘TOS en meertaligheid’ in de klas. Weet hoe
je een doel voor een meertalige TOS-leerling
bepaalt en welke interventie en methodiek je
nodig hebt om dat doel te bereiken.
Module: TOS en Sensorische Informatieverwerking (SI)
Welke invloed heeft Sensorische Informatieverwerking op de alertheid van een leerling?
Signaleer SI-problematiek bij TOS-leerlingen,
herken de 4 typen SI-verwerkers en weet
welke begeleiding er mogelijk is.

Vervolg TOS

Dit cursusprogramma bestaat uit 4 modules.
De eerste 2 modules volg je in een vaste
volgorde. De overige 2 modules zijn
los te volgen. Alle modules bestaan uit 2
bijeenkomsten van elk 2,5 uur en zijn ook toe
te passen op niet-TOS-leerlingen.
Module 1: Herken TOS bij peuters
Signaleer (soms verborgen) spraak- en taalachterstanden bij peuters. Hoe pak je deze
achterstanden aan en wanneer vraag je hulp
van buitenaf?
> Voor pedagogisch medewerkers van
peuterspeelzalen en kinderdagverblijven

Module: Rekenen op taal
Signaleer vaktaal in rekenlessen en herken
het handelingsniveau van TOS-leerlingen. Sluit
daar met cluster 2 specifieke scaffolding en
visualisatie op aan, zodat het rekenniveau van
deze leerlingen zich optimaal kan ontwikkelen.

Module 2: Aan de slag met taal
Wat zijn de 5 basisregels voor het stimuleren
van taal en spraak? Welke aanpak past het
best bij een kind en welke bij de groep?

Module: Leren lezen en spellen in
groep 1, 2 en 3
Hoe begeleid je TOS-leerlingen effectief bij
lees- en spellingontwikkeling? Welke interventies pas je toe in groep 2, 3, en 4, zodat kinderen
zich optimaal kunnen ontwikkelen in lezen en
spellen?

Module: Herken TOS bij kleuters
Weet wat de TOS-signalen zijn bij kleuters en
leer hoe je gericht aan de bel kunt trekken.

> Voor pedagogisch medewerkers van
peuterspeelzalen en kinderdagverblijven

> Voor leraren en onderwijsassistenten
groep 1 en 2, remedial teachers en
intern begeleiders onderbouw

Maatwerk voor
leerlingbegeleiders,
onderwijsassistenten
en leraarondersteuners
Ben jij leerlingbegeleider, onderwijsassistent of leraarondersteuner en
heb je interesse in een van de
hiernaast genoemde modules uit
het cursusprogramma TOS?
Wij kunnen deze op maat en
in-company geven voor jou en je team.
Neem contact op met het Auris
cursuscentrum via 085 773 42 48
en vraag naar de mogelijkheden!

Module: TOM-taal (theory of mind)
Krijg handvatten voor het zoeken, ontdekken
en gebruiken van emotietaal (TOM-taal) tijdens
het interactief voorlezen aan kinderen.
> Voor pedagogisch specialisten, pedagogisch
medewerkers van kinderdagverblijven en
leraren onderbouw

Voor CURSUSMOGELIJKHEDEN
of advies, kijk op
Auris.nl/cursus
of bel het Auris
cursuscentrum
085 773 42 48
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Doof/slechthorend

Dit cursusprogramma is opgebouwd uit
3 modules. Module 0 en 1 vormen de basis.
Module 2 kan los worden gevolgd. Iedere
module bestaat uit 1 bijeenkomst van 2 uur.
Module 0: Ervaar gehoorverlies (D/SH)
Ontdek hoe het is om doof of slechthorend
te zijn.
> Voor professionals die werken met kinderen
en jongeren in onderwijs en zorg

Module 1: Een slechthorende leerling of
een leerling met een cochleair implantaat
(CI) in de klas
Wat zijn de gevolgen voor een leerling en diens
omgeving als het kind doof of slechthorend is
of een CI heeft? Welke ondersteuning is nodig
op school?
> Voor leraren, remedial teachers en intern
begeleiders basisonderwijs

Module 2: Gedrag vertaald
Krijg handvatten om het gedrag van een
dove of slechthorende leerling te duiden,
en de sociaal-emotionele ontwikkeling te
herkennen en te stimuleren.
> Voor leraren, remedial teachers en intern
begeleiders basisonderwijs

CURSUSAANBOD PROFESSIONALS

Nederlands met Gebaren (NmG)

Deze trainingen zijn voor professionals die
met dove of slechthorende kinderen werken.
NmG bestaat uit 4 trainingen die je in een
vaste volgorde volgt.
Voor deze cursus zijn ook maatwerkoplossingen. Vraag naar de mogelijkheden.
TRAINING 1: NmG met peuters
Leer de gestandaardiseerde gebaren die aansluiten bij het taalniveau en de belevingswereld
van peuters. Ook kun je na deze module woorden en namen spellen met het handalfabet.
> 6 bijeenkomsten van elk 2 uur

TRAINING 2: NmG 1 onderwijs
Leer 750 gestandaardiseerde gebaren die je
iedere dag weer kunt toepassen.
> 12 tot 14 bijeenkomsten van elk 2 uur

TRAINING 3: NmG 2 onderwijs
Word taalvaardiger in het gebaren van
woorden en begrippen. Leer 550 nieuwe
gestandaardiseerde gebaren en gebaar
eenvoudige zinnen.
> 12 tot 14 bijeenkomsten van elk 2 uur

TRAINING 4: Verder met NmG
Leer de opgedane kennis uit de voorgaande
modules toe te passen in verschillende praktische situaties. Een verdieping op module 2.
> 12 bijeenkomsten van elk 2 uur

Nederlandse Gebarentaal (NGT)

Auris biedt op verschillende niveaus
NGT-trainingen aan. Voor het actuele
aanbod ga naar auris.nl/cursus.

Autisme belevingscircuit

Studiedagen voor logopedisten

Auris organiseert ook studiedagen specifiek
Ontdek in dit ervaringscircuit zelf tegen welke
muren mensen met autisme kunnen aanlopen. voor logopedisten. Elke studiedag heeft een
eigen thema (zie hieronder) en duurt een
> Voor professionals die met kinderen en
hele werkdag. Deelname aan een studiedag
jongeren werken - 1 bijeenkomst van 2,5 uur
levert je bovendien accreditatiepunten op!

Sociale vaardigheden

Deze 2 modules zijn los van elkaar te volgen.
Module 1 is opgezet vanuit het onderwijs
en gericht op communicatie met anderen.
Module 2 is opgezet vanuit de zorg en heeft
meer aandacht voor emoties.
Module 1:
Werken met emotie- en kijkwijzerkaarten
Praktische handvatten waarmee je kinderen
leert meer inzicht te krijgen in emoties en de
(lichaams)taal die daarbij hoort. Leer bovendien hoe je samen met de kinderen stap voor
stap werkt aan sociale en communicatieve
vaardigheden.
> Voor leerkrachten, intern begeleiders, logopedisten, onderwijsassistenten en coaches
- 1 bijeenkomst van 2 uur

Module 2:
Emotieregulatie middels gevoelensposter
en kaartjes
Hoe kun je visuele hulpmiddelen inzetten bij
de begeleiding van kinderen die moeite hebben met emotieregulatie en communicatie?
Vergroot hun zelfinzicht: hoe gaan zij om met
hun emoties?
> Voor opvoeders, behandelaars, leraren,
logopedisten, onderwijsassistenten en
coaches - 1 bijeenkomst van 1,5 uur

TOS en meertaligheid
Wanneer is er sprake van TOS bij meertaligheid? Welke stappen neem je als logopedist
om duidelijkheid te krijgen over de meertalige ontwikkeling van je cliënt? Hoe kun je
rekening houden met verschillende culturele
achtergronden en ouders meenemen in het
behandelproces?
Accreditatie KP register: 6 punten

Hoe betrek je ouders van kinderen met TOS
in de logopedische behandeling?
Hoe motiveer en activeer je ouders om cotherapeut te zijn? Hoe houd je rekening met
de verschillende leerstijlen van ouders? Hoe
begeleid je ouders de transfer te maken van de
logopediekamer naar de thuissituatie? Enkele
van de vele vragen die behandeld worden en
waar je praktische handvatten voor krijgt.
Accreditatie KP register: 9 punten

MetaTaal: multimodale en metalinguïstische
taaltherapie voor oudere kinderen met TOS
Maak kennis met het programma MetaTaal:
uitgewerkte behandelsessies met materiaal en
tests om vorderingen te kunnen meten. MetaTaal maakt gebruik van legoblokjes als visuele
en tactiele/kinesthetische ondersteuning. De
kinderen leren letterlijk zinnen bouwen.
Accreditatie KP register: 9,5 punten

Voor CURSUSMOGELIJKHEDEN
of advies, kijk op
Auris.nl/cursus
of bel het Auris
cursuscentrum
085 773 42 48
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Praten doe je met zijn tweeën – Hanen

Stimuleer de ontwikkeling van spraak en taal
van jouw kind. Krijg praktische handvatten die
je iedere dag kunt gebruiken in de interactie
met je kind en krijg meer inzicht in jullie communicatie. Pas de Hanenprincipes (kijken,
wachten en luisteren) toe tijdens het voorlezen,
zingen en spelen.
> Voor ouders van jonge kinderen - 5 tot 8
groepsbijeenkomsten en 3 individuele
afspraken met video-opnamen en coaching

Stimulerend opvoeden

Krijg meer inzicht in hoe jij en je kind(eren) op elkaar reageren. Leer op een andere manier naar
opvoeden te kijken en maak positief contact
met je kind(eren).
> Voor ouders van peuters en kleuters 5 bijeenkomsten van 2 uur

Autisme belevingscircuit

Voor welke uitdagingen staan autisten? Tegen
welke muren kunnen zij aan lopen? Ervaar het
zelf in dit belevingscircuit en krijg handvatten
om kinderen met autisme te ondersteunen.
> Voor ouders en betrokkenen van kinderen/
jongeren met autismespectrumstoornis
- 1 bijeenkomst van 2,5 uur

Ervaar TOS

Ontdek in dit belevingscircuit zelf hoe het is om
TOS te hebben. Wat zijn de hindernissen? Welke
gevoelens en gedachten roept dit bij je op? Krijg
zo meer inzicht in wat jouw kind nodig heeft.
> Voor ouders en betrokkenen van kinderen/
jongeren met TOS - 1 bijeenkomst van 2 uur

Ervaar gehoorverlies

Wat betekent het als je doof of slechthorend
bent? Hoe volg je een gesprek in een rumoerige omgeving? Wat kun je van iemands mond
aflezen? En gebaren maken, hoe doe je dat?
> Voor ouders en betrokkenen van slechthorende
of dove kinderen/jongeren met een CI 1 bijeenkomst van 2 uur
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Interactief voorlezen

Vergroot de taalontwikkeling van je dove of
slechthorende kind of als je kind een taalontwikkelingsstoornis heeft. Maak op verschillende manieren gebruik van boekjes en leer een
geheel nieuwe manier van voorlezen.
> Voor ouders van kinderen van 1,5 tot 4,5 jaar 3 bijeenkomsten van 1,5 uur

Nederlands met Gebaren (NmG)

NmG bestaat uit 4 trainingen die je in een
vaste volgorde volgt. Deze cursus bieden we
ook op maat aan voor ouders. Neem contact
op met het cursuscentrum en vraag naar de
mogelijkheden.
TRAINING 1: NmG met peuters
Leer de gestandaardiseerde gebaren die aansluiten bij het taalniveau en de belevingswereld
van jouw peuter. Ook kun je na deze module
woorden en namen spellen met het handalfabet.
> 6 bijeenkomsten van elk 2 uur

TRAINING 2: NmG 1 onderwijs
Leer 750 gestandaardiseerde gebaren die je
iedere dag weer kunt toepassen.
> 12 tot 14 bijeenkomsten van elk 2 uur

TRAINING 3: NmG 2 onderwijs
Word taalvaardiger in het gebaren van woorden
en begrippen. Leer 550 nieuwe gestandaardiseerde gebaren en gebaar eenvoudige zinnen.
> 12 tot 14 bijeenkomsten van elk 2 uur

TRAINING 4: Verder met NmG
Leer de opgedane kennis uit de voorgaande
modules toe te passen in verschillende praktische situaties. Een verdieping op module 2.
> 12 bijeenkomsten van elk 2 uur

Nederlandse Gebarentaal (NGT)

Auris biedt op verschillende niveaus en voor
verschillende leeftijden NGT-trainingen aan.
Ga naar auris.nl/cursus voor het actuele
aanbod.
AURIS.nl/cursus
AURIS.nl/cursus••FREQUENTIE
GROEISAAM | 41

CURSUSAANBOD kinderen en jongeren

Ervaar TOS met mij

Laat in jouw klas zien hoe het is om TOS te hebben. Geef samen met je ambulant begeleider
een presentatie en laat je klasgenoten zelf
ervaren hoe het is als je TOS hebt.
> Voor kinderen in groep 6 t/m 8 en jongeren in
het voortgezet onderwijs - 1 bijeenkomst in de
klas van 2 uur

Solliciteren in het mbo voor studenten

Hoe schrijf je een pakkende sollicitatiebrief?
Hoe ziet een professioneel cv eruit? Je leert het
in deze training. Bovendien oefen je het voeren
van een sollicitatiegesprek, maak je een eigen
pitch en leer je hoe je die presenteert.

MEER INFO op AURIS.NL/cursus

CURSUSLOcATIES

Sociaal Vaardig Communiceren

Krijg een positief en reëel zelfbeeld. Herken
jouw emoties en die van anderen, en leer
hiermee om te gaan. Hoe houd je rekening
met elkaar? En hoe los je het zelfstandig op,
wanneer je communiceren en sociaal contact
moeilijk vindt?
> Voor leerlingen uit groep 5 t/m 8 met TOS.
Ook voor andere leerlingen die moeite hebben
met communiceren en sociaal contact
- 10 bijeenkomsten

Voor CURSUSMOGELIJKHEDEN
of advies, kijk op
Auris.nl/cursus
of bel het Auris
cursuscentrum
085 773 42 48

> Voor leerlingen in het eindexamenjaar van het
vmbo en havo. Ook voor mbo-studenten met
een cluster 2-arrangement

Je vindt ons in een groot deel van Nederland
Onze cursuslocaties bevinden zich verspreid over het midden en zuiden van Nederland.
Benieuwd waar jouw cursus wordt gegeven? Ga naar auris.nl/cursus. Liever direct contact
met ons cursuscentrum? Onze medewerkers staan voor je klaar.
cursuscentrum@auris.nl
085 773 42 48
Hieronder het overzicht van onze vaste cursuscentra:

UTRECHT
Agavedreef 92
3563 EN Utrecht

Ontmoetingsdagen kinderen en jongeren (samen met hun ouders)

Hooglandseweg Noord 140
3813 VE Amersfoort

SamenTrOtS

NOORD HOLLAND
Daslookweg 2
2015KN Haarlem

Leer andere kinderen met TOS kennen tijdens
allerlei leuke sport- en spelactiviteiten. Terwijl
de kinderen lol maken met elkaar en meer
zelfvertrouwen krijgen, wisselen de ouders
ervaringen uit.
> Voor kinderen met TOS van 7 t/m 14 jaar en
hun ouders - Meerdere bijeenkomsten op
zaterdag

Hoor erbij

Een gezellige contactmiddag voor slechthorende kinderen en hun ouders. De kinderen
leren elkaar kennen, doen samen spelletjes
en leren nieuwe dingen die te maken hebben
met slechthorendheid. Ouders ontvangen
informatie en delen hun ervaringen.

ZUID HOLLAND
Obrechtstraat 2
2324 VN Leiden
Kraaijeveldstraat 2
3078 PE Rotterdam

> Voor kinderen tussen 4 en 12 jaar die
slechthorend of doof zijn en hun ouders
- 1 bijeenkomst van 2 uur

NOORD BRABANT
Populierlaan 11
4621 CH Bergen op Zoom

Op de bijeenkomsten van SpraakSaam staan
jongeren met TOS in de spotlights. Met creatieve
en sportieve activiteiten kun je ervaringen met
elkaar uitwisselen en is er vooral ruimte voor
plezier. Veel kan, bijna alles mag en niets moet!

Ontmoetingsdagen slechthorende
jongeren

Marslaan 7
4624 CT Bergen op Zoom

> Voor jongeren met TOS die in het vo of mbo
zitten en hun ouders - Meerdere bijeenkomsten
op zaterdag

> Voor slechthorende jongeren tussen de
10 en 20 jaar - 1x per maand van 16.30 tot
19.30 uur

SpraakSaam
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Kom in contact met andere slechthorende
jongeren. Deel wat er op dat moment in je leven
speelt, terwijl jullie samen koken en samen eten.

Dirk Hartogstraat 10
4812 GE Breda
ZEELAND
Voorstad 78
4461 LV Goes
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Ik ben meer
Ik ben meer dan alleen mijn naam
ik heb een hoofd waarin verlangen woont
een eigen wil heb ik, twee oren en een mond.
Maar hoe vertel ik duidelijk: kijk, dit ben ik?

Auris als
expertiseorganisatie
Auris is de professionele partner van mensen die ondersteuning
nodig hebben bij horen, spreken of taal. Van peuters die net hebben leren
praten tot volwassenen met ernstige problemen met horen.

En hoe beluister ik nu wie die ander is.
Ik heb als iedereen een kostbaar hoofd
met dromerijen over hoe en wie en mij
en dat ik word erkend: ja, dat ben jij.

Hester Knibbe - stadsdichter van Rotterdam (2015 en 2016)
‘Dit gedicht heb ik geschreven met bewondering voor het prachtige werk dat Auris verricht.
En vooral, ik heb geprobeerd mij in te leven in de cliënten die er om hulp komen.’
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Als ketenorganisatie opereert Auris op nationaal niveau. Binnen deze keten zijn onze
kernactiviteiten voorlichting, preventie, diagnostiek, begeleiding, behandeling en scholing.
Onze ruim 1600 experts zorgen voor passend
onderwijs en begeleiden professionals met
bijvoorbeeld scholing en advies. Zo zorgen
we samen dat leerlingen en cliënten zo veel
mogelijk zelfstandig kunnen leven en optimaal
kunnen deelnemen aan de maatschappij.
Praktijkgericht onderzoek
Auris Zorg, onderdeel van de Koninklijke Auris
Groep, is begin 2019 door ZonMW erkend als
expertisecentrum ZG (Zintuiglijk Gehandicapten). Met deze officiële benoeming kan Auris
nog meer wetenschappelijk onderzoek doen.
Dit onderzoek is bij uitstek geschikt voor het
ontwikkelen van verbeteringen en vernieu-

wingen in de praktijk. Zo zijn de meest recente
wetenschappelijke inzichten verwerkt in de
TOS-modules binnen ons cursusaanbod.
Wetenschappelijke partner binnen de keten
Auris doet ook samen met anderen wetenschappelijk onderzoek. Er wordt onder meer
samengewerkt met Hogeschool Utrecht, de
Universiteit Utrecht, de Universiteit van Amsterdam, Kentalis, NSDSK en Expertise Centrum
Nederlands. Bijzondere vermelding hierbij is
prof. dr. Ellen Gerrits, zij is logopedist en hoogleraar Logopediewetenschap bij de Universiteit
Utrecht en lector Logopedie bij Hogeschool
Utrecht. Samen met haar onderzoeksgroep
richt zij zich onder andere op de effectiviteit van
behandeling van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis. Het lectoraat is mede mogelijk
gemaakt door Auris.
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PRAKTISCHE ZAKEN

Notities

Aanmelden
• Ga naar auris.nl/cursus. Hier vind je meer informatie over alle cursussen.
• De cursus gevonden die bij jou past? Maak eenvoudig een account aan.
Door een account aan te maken, kun je de status van jouw aanmelding volgen en
je snel voor meerdere cursussen/modules aanmelden.
• Log in op jouw account en meld je online aan.
Cursus op maat of een andere vraag?
Veel cursussen bieden we ook op maat aan en kunnen we in-company geven.
Heb jij, je team of jouw organisatie een specifiek vraagstuk rondom TOS, doof- of
slechthorendheid waar je dieper op in wilt gaan? Of heb je een andere vraag over
ons cursusaanbod? Mail of bel ons gerust:
cursuscentrum@auris.nl
085 773 42 48
Voor CURSUSMOGELIJKHEDEN
of advies, kijk op
Auris.nl/cursus
of bel het Auris
cursuscentrum
085 773 42 48

COLOFON
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Koninklijke Auris Groep
Hoofdkantoor
Ammanplein 2
3031 RT Rotterdam
Postadres
Postbus 3192
3003 AD Rotterdam
085 773 42 48
cursuscentrum@auris.nl
auris.nl/cursus

AURIS.nl/cursus • GROEISAAM | 47

‘Kennis is macht. Hoe kundiger de omgeving van een kind met TOS,
hoe beter de ontwikkeling zal verlopen.’ - Sabine, moeder van Lynn met TOS (zie pag. 22)

Koninklijke Auris Groep
Hoofdkantoor: Ammanplein 2, 3031 RT Rotterdam

Voor CURSUSMOGELIJKHEDEN
of advies, kijk op
Auris.nl/cursus
of bel het Auris
cursuscentrum
085 773 42 48

Postadres: Postbus 3192, 3003 AD Rotterdam
085 773 42 48 • cursuscentrum@auris.nl • auris.nl/cursus
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