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VOORWOORD P
 aula van Egmond, teamleider Auris cursuscentrum

'We delen onze expertise
graag met jou als
ouder, onderwijs- of
zorgprofessional'

Hoe mooi is het bijvoorbeeld dat je niet meer afhankelijk bent van een plaats als je een cursus wilt
volgen? Zo volgen onze cursisten nu online modules. Door creatief gebruik van online werkvormen
zijn onze online cursussen net zo afwisselend en
inspirerend als onze fysieke cursussen. Alle trainers hebben een workshop gevolgd om zich deze
werkvormen eigen te maken. De kwaliteit van onze

“

Naast ons vaste aanbod kunnen cursisten kiezen
voor een cursus die persoonlijk aansluit. Soms
spelen er vragen binnen een team die net niet helemaal passen binnen een cursus. We stellen dan
in overleg een programma op dat we in-company
verzorgen. Zo is er veel ruimte om in te zoomen op
specifieke vraagstukken en persoonlijke casussen.
Namens alle medewerkers van Auris nodig ik
je van harte uit om kennis te maken met onze
cursussen. We delen onze expertise graag met jou
als ouder, onderwijs- of zorgprofessional om jouw
kennis en vaardigheden te versterken.

De overstap van fysiek naar digitaal
contact vroeg flexibiliteit en creativiteit
van ons allemaal, maar heeft zeker
ook deuren geopend.
Paula van Egmond
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online cursussen is daardoor net zo hoog als die
van onze fysieke cursussen. Hier blijven we ook ná
corona van profiteren.

“

Al ruim een jaar werken we helemaal vanuit huis.
Natuurlijk missen we het persoonlijk contact met
onze cursisten en collega’s, maar we hebben ook
ervaren dat er digitaal veel mogelijk is. De overstap
van fysiek naar digitaal contact vroeg flexibiliteit
en creativiteit van ons allemaal, maar de nieuwe
situatie heeft zeker deuren geopend.
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InhoudSOPGAVE

Deelkracht
Samen werken aan expertise over
auditieve en communicatieve beperkingen
Koninklijke Kentalis, Koninklijke Auris Groep
en de Nederlandse Stichting voor het Dove
en Slechthorende Kind (NSDSK) zijn erkende
expertiseorganisaties op het gebied van
auditieve en communicatieve beperkingen.
Onderzoekers en zorgprofessionals werken
samen met ervaringsdeskundigen aan het
ontwikkelen en inzetten van kennis voor een
toegankelijke samenleving.
Die samenwerking heeft voortaan één naam:
Deelkracht.

In het door ZonMw erkende meerjarig deelsectorplan werken alle betrokkenen nauw
samen aan één einddoel: een samenleving
die voor zintuiglijk gehandicapten net zo
toegankelijk is als voor ieder ander.
We werken samen in de deelprogramma’s:
• Doof/slechthorend
• Taalontwikkelingsstoornis
• Doofblindheid
• Communicatief meervoudige beperking

05 Voorwoord
Paula van Egmond

34 Cursusaanbod
communiceren met gebaren
voor professionals en ouders

Overzicht cursusaanbod
08 Professionals
> Kinderdagopvang

36 Interview Stefanie Adelaar,
> deelnemer cursus gebarentaal

en kinderdagverblijf
> Primair Onderwijs
> Voortgezet Onderwijs en

39 Cursusaanbod
voor ouders

Middelbaar Beroepsonderwijs
> Logopedisten
09 Communiceren met gebaren

40 Interview Astrid,
> moeder van Hugo (3 jaar)

09 Ouders
09 Kinderen en jongeren

45 Cursusaanbod
voor kinderen en jongeren

10 Visie en aanpak Auris
Het deelsectorplan draait om kennisdeling.
Wij dragen bij aan een toegankelijke en
inclusieve samenleving door kennis te delen
op alle niveaus:
- Intern: tussen de betrokken organisaties,
projecten en medewerkers.
- En vooral ook extern: door expertise naar
buiten te richten.
Dat geeft onze doelgroepen kracht en onszelf
ook. Kracht door te delen.
Deelkracht moet hét synoniem worden voor
de expertisefunctie in de deelsector auditief/
communicatief.
Op de website van Deelkracht kun je zien waar
we precies aan werken, wat er bereikt wordt en
natuurlijk wie er meewerken.

www.deelkracht.nl

In Deelkracht werken deze organisaties samen:
Koninklijke Kentalis, Nederlandse Stichting voor
het Dove en Slechthorende Kind (NSDSK),
Koninklijke Auris Groep, Stichting Pento,
Stichting Milo, Stichting Adelante Groep,
Stichting voor Geestelijke Gezondheidszorg en
Maatschappelijke Dienstverlening voor doven
en slechthorenden (GGMD), Stichting Libra
revalidatie & audiologie, Stichting De Gelderhorst,
Oogvereniging OOR & OOG en de doelgroep
vertegenwoordigende organisaties van het
Platform doven, slechthorenden en TOS.

46 Interview Renee Weber (10 jaar),
12 Interview Leonie Beenhakker

> deelnemer Krachttraining

> ambulant dienstverlener bij Auris
49 Interview Tristian Remmers (12 jaar),
15 Cursusaanbod

> deelnemer Krachttraining

voor professionals
50 Interview Brigitta Keij,
18 I nterview Nicole Verschueren,

> senior onderzoeker Auris

> Intern Begeleider
Kindcentrum Moerschans
26 Interview Nadja Groosman,

53 Auris als expertiseorganisatie
54 Cursuslocaties

> Intern Begeleider
Meerstromenschool

55 Praktische

zaken & contact
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CURSUSAANBOD
> professionals
KinderDAGopvang
en kinderdagverblijf
Ervaringsmodules
20 Ervaar TOS
28 Ervaar Gehoorverlies
29 Autisme Belevings Circuit
Cursusaanbod
16 Herken TOS bij Peuters
16 Aan de slag met taal
16 TOM-taal (emotietaal)
17 Leren Praten met Plezier (Hanen)
29 Emotie educatie, gevoelsposter en -kaartjes

Primair Onderwijs
Cursusaanbod TOS - basis
20 Basismodule 0: Ervaar TOS
20 Basismodule 1: Herkennen en
signaleren van TOS
Cursusaanbod TOS - verdieping
21 Spraakproblematiek
21 Woordenschat helpt verwoorden
21 Vaardig vertellen
22 Bezig met begrijpend luisteren
22 Leren lezen en spellen in groep 1, 2 en 3
22 Begrijpend lezen en TOS
23 TOS en meertaligheid
23 Rekenen op taal
23 Interactie bij TOS, vragen stellen
op maat en passend reageren
24 TOS en innerlijke taal, gedrag ver’taal’d
24 De invloed van TOS op de
Sociaal Emotionele Ontwikkeling (SEO)
24 TOS en ASS
25 TOS en de Sensorische Informatieverwerking
Cursusaanbod TOS - PO onderbouw
25 Herken TOS bij kleuters
25 TOM-taal (emotietaal)
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CURSUSAANBOD
> ouders
Cursusaanbod D/SH - basis
28 Basismodule 0:
Ervaar gehoorverlies
28 Basismodule 1:
Een dove of slechthorende leerling
Cursusaanbod D/SH - verdieping
28 Begeleiden van de emotionele en sociale
ontwikkeling van D/SH leerlingen
Cursusaanbod Sociaal Emotioneel
29 Emotie educatie, gevoelsposter en -kaartjes
29 Werken met emotie- en kijkwijzerkaarten
Cursusaanbod Autisme
29 Autisme Belevings Circuit

voortgezet onderwijs en
midDelbaar beroepsonderwijs
Cursusaanbod TOS - basis
20 Basismodule 0:
Ervaar TOS
30 Basismodule 1:
Een TOS in het VO/MBO
Cursusaanbod TOS - verdieping
30 Communiceren met leerlingen met een TOS
31  TOS en leren leren
31 TOS en het leren van vreemde talen
31 TOS en gedrag
Cursusaanbod D/SH - basis
28 Basismodule 0:
Ervaar gehoorverlies
28 Basismodule 1:
Een dove of slechthorende leerling
Cursusaanbod D/SH - verdieping
28 Begeleiden van de emotionele en sociale
ontwikkeling van D/SH leerlingen
Cursusaanbod Autisme
29 Autisme Belevings Circuit

Logopedisten
Cursusaanbod TOS studiedagen met accreditatie KP
33 TOS en meertaligheid
33 “Hoe betrek je ouders van kinderen met een
TOS in de logopedische behandeling?”
33 MetaTaal
Ervaringsmodules
20 Ervaar TOS
28 Ervaar Gehoorverlies
 utisme Belevings Circuit
29 A
Sociaal emotioneel
29 Emotie educatie, gevoelsposter en -kaartjes
29 Werken met emotie- en kijkwijzerkaarten

CURSUSAANBOD
COMMUNICEREN MET GEBAREN
> professionals
> OUDERS
Nederlandse Gebaren Taal (NGT)
34 N
 GT
Nederlands met Gebaren (NmG)
34 N
 mG met peuters
34 NmG 1 - onderwijs
35 NmG 2 -onderwijs
35 Verder met NmG

Ervaringsmodules
41 Ervaar TOS
41 Ervaar Gehoorverlies
41 Autisme Belevings Circuit
Cursusaanbod
42 Interactief voorlezen voor ouders
42 Praten doe je met z’n tweeën (Hanen)
42 Stimulerend opvoeden
43 Emotie educatie, gevoelsposter en -kaartjes
43 TOM-taal (emotietaal)

CURSUSAANBOD
> kinderen en jongeren
47 S
 ociaal Vaardig Communiceren
47 Ervaar TOS met mij
47 Krachttraining

Ga Voor
INSCHRIJVEN,
MOGELIJKHEDEN
of ADVIES naar
Auris.nl/cursus
of bel het Auris
cursuscentrum
085 773 42 48
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VISIE & AANPAK VAN AURIS

Onze visie
op leren

Onze aanpak
in cursussen

Leren staat ten dienste van de cliënt en leerling
Alles wat wij aanbieden draait om de cliënt
met een hoor-, spraak- of taalprobleem.

Wij maken van iedere cursus en module een leertraject
Bij iedere bijeenkomst horen nuttige
voorbereidings- en verwerkingsopdrachten.

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

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

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

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

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

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

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

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

Plezier, succeservaringen en zelfvertrouwen
Je leert nog meer als je plezier hebt en merkt
dat je kunt toepassen wat je geleerd hebt.
Intrinsieke motivatie
Je leert vooral als je zelf gemotiveerd bent.
Leren heeft tijd nodig
Je leert nieuw gedrag niet in één keer.
Voor leren is herhaling en oefening nodig.
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 ij zetten onze deelnemers aan het werk
W
Minstens 50% van de bijeenkomsten ga je
zelf aan de slag met actieve werkvormen.
I n onze cursussen wordt samen gewerkt
In iedere cursus leer je ook van andere
deelnemers, omdat je samen oefent.
 ij focussen op de praktijk na de cursus
W
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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INTERVIEW Leonie Beenhakker, ambulant dienstverlener bij Auris en geeft diverse cursussen

'DOOR TE DELEN,
VERMENIGVULDIGT
KENNIS ZICH'
Leonie Beenhakker is ambulant
dienstverlener bij Auris en geeft diverse
cursussen vanuit het Cursuscentrum.
Ze vindt het niet alleen belangrijk dat de
cursussen die ze geeft wetenschappelijk
onderbouwd zijn. Volgens Leonie draait
het om de koppeling met de praktijk:
dat je, wanneer je cursussen geeft,
ook werkzaam bent in de praktijk.
Begrijpen waar een cursist mee te maken
heeft in de klas, thuis of op de groep.

Wanneer is een training voor jou geslaagd?
“Het is prachtig om te mogen werken in verschillende onderdelen bij Auris: het Expertise Team, de
Auris Academie, het Cursuscentrum en als ambulant dienstverlener in het onderwijs. Dat geeft
enorm veel energie en alle onderdelen voeden
elkaar. Het is belangrijk om de wetenschappelijke
inhoud te vertalen naar de alledaagse praktijk.
Daarin kun je het verschil maken. Auris streeft naar
werken op basis van de meest recente wetenschappelijke ontwikkelingen. Het is heel motiverend om deze recente interessante ontwikkelingen
te mogen volgen en vertalen naar de alledaagse
praktijk. Het voor deelnemers zo relevant mogelijk
maken, zodat ze dit morgen meteen kunnen
toepassen in hun praktijk. Het is van belang dat
je tijdens de training, naast het brengen van de
recente inhoudelijke kennis, juist deze vertaalslag

kan maken voor elke deelnemer. Dan is voor mij de
training pas geslaagd. Ik geef zowel modules als
op-maat-trajecten, maar probeer in beide vormen
de persoonlijke ontwikkelvragen van de deelnemer een plaats te geven.”
Hoe versterkt jouw praktijkervaring het geven
van cursussen en andersom?
“Ik begrijp waar professionals tegenaan lopen.
Juist daarom kan ik mijn trainingen met praktijk
voorbeelden vullen. Ik heb vijftien jaar in de intensieve setting gewerkt als gespecialiseerd groepsleerkracht voor dove/slechthorende kinderen en
kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS).
Nog steeds begeleid ik leerlingen en scholen in
het primair en voortgezet onderwijs als ambulant
dienstverlener. Voor deze leerlingen ben ik altijd op

zoek naar nieuwe inzichten én ik wil onze cursussen zo goed en toepasbaar mogelijk maken.”
Waarom is de koppeling praktijk en theorie
belangrijk voor de cursisten?
“Je kent hun dagelijkse praktijk en maakt nieuwe
inzichten toepasbaar en sprekend. Je weet wat het
betekent om voor de klas te staan en wat dit vraagt
van je als leerkracht. Je hebt pas wat aan nieuwe
kennis, als je het kunt koppelen aan jouw praktijk.
Het is mooi om te zien als je cursisten tijdens de
trainingen samen een start weten te maken met
hun eigen werkplan voor morgen. Deze stap is
prachtig om te mogen begeleiden. Dit krijg je vaak
meteen terug als feedback van de deelnemers.
Ook zie ik regelmatig cursisten weer terug bij
andere modules en dat is een mooi compliment.”

“

Leonie Beenhakker
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“

Ik maak het voor deelnemers
zo relevant mogelijk, zodat ze
dit morgen meteen kunnen
toepassen in hun praktijk.
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CURSUSAANBOD
VOOR
PROFESSIONALS
Dit cursusaanbod is voor professionals die
zich willen verdiepen in leerlingen met een
taalontwikkelingsstoornis (TOS) of leerlingen
die doof/slechthorend zijn.
Zowel de cursussen over TOS
als die over doof/slechthorendheid zijn zo opgebouwd dat je
ze los van elkaar kunt volgen.
Na het volgen van de basismodules en de verdiepingsmodules
heb je specialistische kennis
opgebouwd over leerlingen met
een TOS of leerlingen die doof/
slechthorend zijn. In module
0 en 1 staan het ervaren en de
basiskennis centraal. De overige
modules gaan elk in op een specifiek thema.

Kosten en vergoeding
Wanneer een cliënt of leerling
ondersteuning krijgt van Auris
Zorg of Auris Onderwijs dan
kunnen de kosten van de cursus
in aanmerking komen voor
vergoeding vanuit het zorgprogramma of het onderwijsarrangement. Neem voor meer
informatie contact op met het
Auris Cursuscentrum.

Ga Voor
INSCHRIJVEN,
MOGELIJKHEDEN
of ADVIES naar
Auris.nl/cursus
of bel het Auris
cursuscentrum
085 773 42 48
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VO O R K I N D E R D A G O P VA N G e n - v e r b l i j f
HERKEN TOS
BIJ PEUTERS

AAN DE SLAG
MET TAAL

Deze module geeft je handvatten om peuters met een spraaken taalachterstand eerder te
signaleren. Leer de signalen
herkennen aan de hand van
verhelderende praktijkvoorbeelden.

De vijf basisregels voor het
stimuleren van spraak en taal.
Welke aanpak past het best bij
welk kind of welke groep?
Leer kinderen die extra stimulatie nodig hebben in spraak
en taal te herkennen en pas
hier je handelingen op aan.
Zo krijgt elk kind en de groep in
zijn geheel de juiste aandacht.

RESULTAAT
Na deze module kun je:
> Spraak- en taalachterstanden
(die soms verborgen zijn)
herkennen bij peuters.
> De gesignaleerde achterstand
aanpakken met behulp van
praktische informatie en tips.
> De juiste hulpbronnen
inschakelen om het kind te
begeleiden.
VOOR
Pedagogisch medewerkers,
pedagogisch coaches, gastouders en andere begeleiders
binnen de kinderopvang.
STUDIEBELASTING
In totaal 3 uur.
Waarvan 2,5 contacturen +
0,5 uur zelfstudie.
INVESTERING € 115,-

RESULTAAT
Na deze module weet je:
> Hoe de spraak- en taalontwikkeling van jonge kinderen
verloopt en kunt stimuleren.
> Hoe je omgaat met luisterhouding, taalbegrip, taalproductie en spraak.
> Wat de algemene taalprincipes
en de vijf basisregels zijn van
het stimuleren van spraak en
taal.
> Hoe je kunt omgaan met stille
kinderen en met kinderen met
een andere moedertaal dan het
Nederlands.
EXTRA INFORMATIE
Deze cursus is het vervolg op de
cursus Herken TOS bij peuters.
VOOR
Pedagogisch medewerkers,
pedagogisch coaches, gastouders en andere begeleiders
binnen de kinderopvang.

Ga Voor
INSCHRIJVEN,
MOGELIJKHEDEN
of ADVIES naar
Auris.nl/cursus
of bel het Auris
cursuscentrum
085 773 42 48
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STUDIEBELASTING
In totaal 3 uur.
Waarvan 2,5 contacturen +
0,5 uur zelfstudie.
INVESTERING € 115,-

TOM-TAAL
TOM-taal (emotietaal):
Ondersteunen van het kind
bij het leren begrijpen en gebruiken van gevoelswoorden
en de daarbij behorende talige
begrippen. Wil jij tijdens het
interactief voorlezen het kind
stimuleren om TOM-taal te
herkennen en te gebruiken?
Meld je dan aan voor deze
module. Zo stimuleer je het kind
zich beter te uiten in sociale
situaties.
Voorbeeld emotietaal:
‘Hij legt de bloemen stiekem op
de stoep en rent ervandoor zo
hard als hij kan. Kikker is te
verlegen om eend te vertellen
dat hij verliefd op haar is.’
Uit: Kikker is verliefd van Max
Velthuijs
RESULTAAT
Na het volgen van deze module:
>W
 eet je hoe je TOM-taal
gebruikt en inzet.
> Weet je hoe je TOM-taal toepast
tijdens het interactief voorlezen.
VOOR
Pedagogisch medewerkers,
pedagogisch coaches, gastouders en andere begeleiders
binnen de kinderopvang. Leraren
onderbouw po.
STUDIEBELASTING
In totaal 6 uur.
Waarvan 4 contacturen +
2 uur zelfstudie.
INVESTERING € 230,-

LEREN PRATEN
MET PLEZIER
(HANEN)
Stimuleer de taal- en sociaalemotionele ontwikkeling van de
kinderen in je groep, ongeacht
hun leermogelijkheden of
communicatiestijl.
RESULTAAT
Na deze module kun je:
>D
 e taalontwikkeling van ieder
kind op het juiste niveau stimuleren in dagelijkse activiteiten.
>D
 e betrokkenheid en interactie
van de kinderen in groepsactiviteiten, zoals spel, vergroten.
>D
 e interactie tussen kinderen
stimuleren.
EXTRA INFORMATIE
In dit wetenschappelijk onderbouwde programma krijg
je theoretische achtergrond,
praktijkvoorbeelden en doe je
veel ervaringsoefeningen. Door
individuele videocoachbezoeken
leer je de vaardigheden uit de
module nog beter toe te passen.
Dit programma bieden wij aan
als in-company aanbod.
VOOR
Pedagogisch medewerkers,
pedagogisch coaches en
overige professionals die in
groepsverband werken met
kinderen tot 5 jaar.
STUDIEBELASTING
In totaal 28 uur.
Waarvan 18 contacturen +
10 uur zelfstudie (6 uur voorbereidingstijd en 4 individuele
videocoachbezoeken van een
uur).
INVESTERING Op aanvraag.
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INTERVIEW Nicole Verschueren, Intern Begeleider Kindcentrum Moerschans in Hulst (Zeeland)

'CURSUS TOS EN
MEERTALIGHEID GAF ONS
NIEUWE INZICHTEN'
Kindcentrum Moerschans in Hulst (Zeeland) is
een basisschool met ruim 80 leerlingen.
Een aantal van hen wordt meertalig opgevoed.
Om te ontdekken wat de gevolgen van
meertaligheid zijn, besloten Intern Begeleider
Nicole Verschueren en directeur Diana Blaeke
zich samen met hun team te verdiepen in
de achtergronden van TOS en meertaligheid.
Ze volgden een module op maat van Auris over
TOS/meertaligheid onder de professionele
begeleiding van Riet Grauwels.

‘We wilden ons hierin vooral verdiepen om te ontdekken of meertaligheid belemmerend werkt voor
de (Nederlandse) taalontwikkeling van meertalige
kinderen. We wilden ons ook scholen tot taalprofessionals. Groeit een kind op in een taalarme
meertalige omgeving, dan betekent dit dat er ook
in de moedertaal een matige woordenschat is.
Dit maakt het leren van een andere taal dan de
moedertaal nog lastiger. Wat we vooral geleerd
hebben, is heel goed naar de kinderen te kijken, te
luisteren en de omgevingsfactoren mee te nemen.
Daarnaast zagen we dat kinderen met een TOS
niet altijd in een taalarme omgeving opgroeien.
Onze manier van kijken is door deze scholing ten
positieve veranderd,’ aldus Nicole.

Behoefte aan een taalbeleid
Ze vervolgt: ‘Ook leerden wij wat het belang is van
de woordenschat en dat wij daar op school veel
aandacht aan moeten besteden. We kijken nu wat
we van elkaar kunnen leren en hoe we dat in alle
vakken implementeren. We gaan ook een taalbeleid opstellen dat helemaal is toegespitst op onze
school. Want het bleek dat we daar behoefte aan
hebben.’
Doorlopende lijn bewaken
‘We volgden de cursus als team om de doorlopende lijn op school te bewaken en ervoor te zorgen
dat we op dezelfde manier naar de kinderen kijken.
Wij vinden het belangrijk dat je deelt. Gaat het niet
goed met een kind, dan weten alle leerkrachten
dat. We helpen elkaar, ondersteunen en denken

mee. Ook betrekken wij de ouders erbij. Zo leveren
wij voor alle kinderen maatwerk.’
Inzicht
Nicole besluit: ‘De cursus heeft ons veel geleerd
over TOS en meertaligheid. Ik kan iedereen aanraden om zo’n cursus te volgen om inzicht te krijgen
in wat het doet met kinderen om met meerdere
talen op te groeien. We hebben geleerd dat het
van groot belang is dat er constant aandacht is
voor de woordenschatontwikkeling van kinderen
binnen alle vakken van het onderwijsaanbod. Hier
kun je op vele verschillende manieren aandacht
aan besteden. Dit zal alle kinderen doen groeien
en meer zelfvertrouwen geven. Niet alleen de
kinderen zijn gegroeid, ook Team Moerschans is
rijker geworden!’

“

Onze manier van kijken naar
kinderen met een TOS die in
een meertalige omgeving
opgroeien, is door de cursus TOS
en Meertaligheid ten positieve
veranderd.
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“

Nicole Verschueren
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VO O R P R I M A I R O N D E R W I J S

VERdiepingsMODULES TOS

BASISMODULE 0: ERVAAR TOS
Ervaar zelf hoe het is om een taalontwikkelingsstoornis te hebben en
krijg meer inzicht in de (onderwijs)behoeften van een leerling met een TOS.
RESULTAAT
Na het volgen van deze module heb je:
> In verschillende situaties ervaren hoe het is om een TOS te hebben.
> Meer inzicht in de onderwijsbehoeften van de leerling en een idee hoe je
je handelen hierop kunt aanpassen.
> Meer begrip voor leerlingen met een TOS en bredere kennis over TOS.
EXTRA INFORMATIE
Het praktische ervaringscircuit bestaat uit een tiental opdrachten die gericht zijn op
de vijf taalaspecten: spraak, auditieve verwerking, taalinhoud, taalvorm en taalgebruik.
Deze cursus wordt alleen fysiek aangeboden.
VOOR Professionals die werken met kinderen en jongeren met een TOS in onderwijs en zorg.
STUDIEBELASTING De totale cursus bestaat uit 2 contacturen.
INVESTERING € 80,-

BASISMODULE 1: HERKENNEN EN SIGNALEREN VAN TOS.
Wil je alerter zijn op de taalontwikkeling van jouw leerling(en)? En wil je weten welke hulpbronnen
je kunt inschakelen? Volg dan de module ‘Herkennen en signaleren van TOS’.
RESULTAAT
Na het volgen van deze module:
> Kun je de signalen van een TOS (eerder) herkennen en benoemen met behulp
van de spraak-taalsignaleringslijst.
> Weet je wat de algemene gevolgen van een TOS kunnen zijn.
> Weet je welke hulpbronnen je in kunt schakelen en heb je je eventuele eigen
ondersteuningsvraag geformuleerd.

STUDIEBELASTING In totaal 5,5 uur.
Waarvan 2,5 contacturen en 3 uur zelfstudie
(2 uur voorbereiding en 1 uur uitwerken slotopdracht).
INVESTERING € 115,-

Ga Voor
INSCHRIJVEN,
MOGELIJKHEDEN
of ADVIES naar
Auris.nl/cursus
of bel het Auris
cursuscentrum
085 773 42 48

ALS JE DE TWEE BASISMODULES HEBT GEVOLGD,
HEB JE EEN GOEDE BASIS GELEGD VOOR DE
VERDIEPINGSMODULES VAN HET CURSUSAANBOD TOS
20 | AURIS.nl/cursus
het cursusaanbod van AURIS

WOORDENSCHAT
HELPT
VERWOORDEN

VAARDIG
VERTELLEN

Wil je handvatten om aan de
slag te gaan met leerlingen die
moeite hebben met spreken?
In deze module leer je je houding en handelen aanpassen,
zodat je leerlingen met een
afwijkende spraakontwikkeling
zich optimaal kunnen ontwikkelen op school.

Stimuleer de woordenschatontwikkeling en vergroot
de woordenschat van jouw
leerlingen (met of zonder een
TOS) met effectieve routines en
didactiek. Bevorder hiermee
de deelname aan de leerprocessen en de communicatieve
redzaamheid.

RESULTAAT
Na het volgen van deze module:
> Heb je kennis over het verloop
van de normale spraakontwikkeling.
> Signaleer en herken je een
afwijkende spraakontwikkeling.
> Weet je wat de mogelijke
oorzaken van een vertraagde of
afwijkende spraakontwikkeling
kunnen zijn.
> Heb je inzicht in de gevolgen
van spraakproblematiek op de
communicatieve redzaamheid,
de sociaal-emotionele ontwikkeling en de leerontwikkeling.

RESULTAAT
Na het volgen van deze module:
> Weet je wat de didactiek van de
viertakt globaal inhoudt.
> Ben je je bewust van het belang
van woordbewustzijn bij leerlingen.
> Gebruik je woordenschatroutines en de viertakt om de
woordenschatontwikkeling te
stimuleren.
> Kies je bewust woordenschatroutines en kun je de keuze
hiervoor onderbouwen.
> Kun je een woordcluster
semantiseren en consolideren
met grafische modellen.

Wil je ook dat je leerling zijn
vertelvaardigheid ontwikkelt?
Dat je leerling zich vrij voelt
om te vertellen en dat zijn
communicatieve redzaamheid
toeneemt? In deze module leer
je alles over vertelvaardigheden. Je leert problemen in de
vertelvaardigheid, gerelateerd
aan een TOS, herkennen en je
handelen daarop aanpassen.

EXTRA INFORMATIE
Voorafgaand aan de module
bestudeer je de aangeleverde
literatuur en bereid je een
praktische opdracht voor.
Ter afsluiting maak je een
slotopdracht.

EXTRA INFORMATIE
Voorafgaand aan de module bestudeer je de aangeleverde literatuur en
bereid je een praktische opdracht voor. Ter afsluiting maak je een slotopdracht.
VOOR Leraren, remedial teachers, intern begeleiders basisonderwijs.

SPRAAKPROBLEMATIEK

>>

VOOR
Leraren, remedial teachers,
intern begeleiders basisonderwijs.
STUDIEBELASTING
In totaal 5,5 uur.
Waarvan 2,5 contacturen
+ 3 uur zelfstudie (2 uur voorbereiding en 1 uur uitwerken
slotopdracht).
INVESTERING € 115,-

EXTRA INFORMATIE
Voorafgaand aan de module
bestudeer je de aangeleverde
literatuur en bereid je een
praktische opdracht voor.
Ter afsluiting maak je een slotopdracht.

RESULTAAT
Na het volgen van deze module:
>S
 ignaleer je problemen met
vertelvaardigheden met behulp
van de signaleringslijsten
‘grammaticale ontwikkeling’ en
‘verhaalopbouw’.
>C
 reëer je stimulerende en
uitdagende situaties waarin
leerlingen met een TOS kunnen
en durven spreken.
>C
 reëer je taalsituaties waarin
leerlingen gestimuleerd worden
hun eigen vertelvaardigheden
te ontwikkelen.
>H
 eb je een concreet interventieplan.
EXTRA INFORMATIE
Voorafgaand aan de module
bestudeer je de aangeleverde
literatuur en bereid je een praktische opdracht voor. Ter afsluiting
maak je een slotopdracht.

VOOR
Leraren, remedial teachers,
intern begeleiders basisonderwijs.

VOOR
Leraren, remedial teachers, intern begeleiders basisonderwijs.

STUDIEBELASTING
In totaal 5,5 uur.
Waarvan 2,5 contacturen
+ 3 uur zelfstudie (2 uur voorbereiding en 1 uur uitwerken
slotopdracht).

STUDIEBELASTING
In totaal 5,5 uur.
Waarvan 2,5 contacturen
+ 3 uur zelfstudie (2 uur voorbereiding en 1 uur uitwerken
slotopdracht).

INVESTERING € 115,-

INVESTERING € 115,-
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VERdiepingsMODULES TOS

VERdiepingsMODULES TOS

BEZIG MET
BEGRIJPEND
LUISTEREN

LEREN LEZEN
EN SPELLEN
IN GROEP 1, 2 EN 3

BEGRIJPEND
LEZEN
EN TOS

TOS EN
MEERTALIGHEID

REKENEN
OP TAAL

INTERACTIE: VRAGEN
STELLEN OP MAAT EN
PASSEND REAGEREN

Interactief voorlezen, hardop
denkend voorlezen, visualiseren en werken met de verteltafel. In deze module maak je
kennis met deze vier werkwijzen om het begrijpend luisteren
van leerlingen (met een TOS) te
stimuleren.

Hoe kun je lees- en spellingsproblemen bij leerlingen met
een TOS verklaren vanuit de
taalinhoud (semantiek) en de
taalvorm (fonologisch en fonemisch bewustzijn)?
In deze module leer je hoe je
interventies kunt inzetten in
het voorbereidend en lees- en
spellingonderwijs en welke
leerkrachtvaardigheden daarbij
nodig zijn.

Laat je leerling tot een dieper
tekstbegrip komen. Met een
praktisch stappenplan en een
aantal onderbouwde leesstrategieën ga je aan de slag met
begrijpend lezen.

Leer hoe je gebruik kunt
maken van de ‘QuickScan
TOS en meertaligheid’ en het
‘Handelingsplan TOS en
meertaligheid’ om passende
begeleiding te bieden aan
meertalige leerlingen met
een TOS.

Leer in deze module wat de
invloed van een TOS is op het
leren rekenen van een leerling.
Weet hoe je rekenlessen moet
screenen op rekenvaktaal en
leer hoe je met speciale methodes de leerling kan helpen bij
het rekenen.

Laat je leerling actiever meedenken en meepraten in de klas
en zorg voor meer interactie.
Aan de hand van ‘De gespreksboom’ leer je op maat vragen
stellen en passend reageren op
wat je leerling zegt.

RESULTAAT
Na deze module kun je:
> Direct aan de slag in de klas
met de ‘Quickscan TOS en
meertaligheid’ en het ‘Handelingsplan TOS en meertaligheid’.
> Een volgende stap in de
begeleiding van de meertalige
leerling formuleren en die met
de school/IB’er/AD’er/ouders
bespreken.
> Samen met de ambulant
dienstverlener (AD’er) tot een
passende begeleiding van
meertalige leerlingen met
TOS in de klas komen.

RESULTAAT
Na het volgen van deze module:
> Kun je de leerling met een TOS
ondersteunen tijdens rekenlessen met een passend en
eenduidig taalaanbod.
> Herken je de verschillende
soorten taal (dagelijkse taalschooltaal-rekentaal) die in een
rekenles voorkomen.
> Maak je het rekendoel van elke
les visueel en kun je de behandelde rekentaal visualiseren
als geheugensteun voor de
leerling.
> Besteed je expliciet aandacht
aan rekenvaktaal met behulp
van de viertakt van Verhallen.
> Pas je de principes van
scaffolding toe in de dagelijkse
rekenlessen, gekoppeld aan de
rekentaalkaart en de handelingsniveaus van Galperin.

RESULTAAT
Na het volgen van deze module:
> Weet je wat begrijpend luisteren is en ken je de vier aangeboden werkwijzen.
> Pas je de checkkaarten van de
werkwijzen toe en stem je deze
af op je leerling.
> Ga je naar huis met een lesvoorbereiding die je maakt met
behulp van een van de checkkaarten.
EXTRA INFORMATIE
Voorafgaand aan de module
bestudeer je de aangeleverde
literatuur en bereid je een
praktische opdracht voor.
Ter afsluiting maak je een
slotopdracht.
VOOR
Leraren, remedial teachers,
intern begeleiders basisonderwijs.
STUDIEBELASTING
In totaal 5,5 uur.
Waarvan 2,5 contacturen
+ 3 uur zelfstudie (2 uur voorbereiding en 1 uur uitwerken
slotopdracht).
INVESTERING € 115,-

RESULTAAT
Na het volgen van deze module:
> Koppel je de lees- en spellingsproblemen aan de TOSproblematiek binnen het
domein Taalvorm.
> Pas je in groep 1, 2 en 3
interventies toe rond spraakproductie, spraakreceptie en
voorschotbenadering.
EXTRA INFORMATIE
Voorafgaand aan de module
bestudeer je de aangeleverde
literatuur en bereid je een
praktische opdracht voor.
Ter afsluiting maak je een
slotopdracht.
VOOR
Leraren, remedial teachers,
intern begeleiders basisonderwijs.
STUDIEBELASTING
In totaal 5,5 uur.
Waarvan 2,5 contacturen
+ 3 uur zelfstudie (2 uur voorbereiding en 1 uur uitwerken
slotopdracht).
INVESTERING € 115,-

RESULTAAT
Na het volgen van deze module:
> Heb je kennis van de
verschillende theorieën
over begrijpend lezen.
> Kun je het stappenplan
‘Doeltreffend begrijpend lezen
bij TOS-leerlingen’ toepassen
om aan te sluiten bij de onderwijsbehoefte van je leerling.
> Heb je de belangrijkste leesstrategieën als aanpak voor
leerlingen met een TOS geoefend door de 4V’s toe te passen.
> Heb je geoefend met de
elementen uit het stappenplan door middel van hardop
denkend lezen.
EXTRA INFORMATIE
Voorafgaand aan de module
bestudeer je de aangeleverde
literatuur en bereid je een
praktische opdracht voor.
Ter afsluiting maak je een slotopdracht.
VOOR
Leraren, remedial teachers,
intern begeleiders basisonderwijs.
STUDIEBELASTING
In totaal 5,5 uur.
Waarvan: 2,5 contacturen
+ 3 uur zelfstudie (2 uur voorbereiding en 1 uur uitwerken
slotopdracht).
INVESTERING € 115,-

EXTRA INFORMATIE
Voorafgaand aan de module
bestudeer je de aangeleverde
literatuur en bereid je een
praktische opdracht voor.
Ter afsluiting maak je een
slotopdracht.
VOOR
Leraren, remedial teachers,
intern begeleiders basisonderwijs.
STUDIEBELASTING
In totaal 5,5 uur.
Waarvan 2,5 contacturen
+ 3 uur zelfstudie (2 uur voorbereiding en 1 uur uitwerken
slotopdracht).
INVESTERING € 115,-

EXTRA INFORMATIE
Voorafgaand aan de module
bestudeer je de aangeleverde
literatuur en bereid je een praktische opdracht voor. Ter afsluiting
maak je een slotopdracht.
VOOR
Leraren, remedial teachers, intern begeleiders basisonderwijs.

RESULTAAT
Na het volgen van deze module:
>H
 eb je kennis van de mogelijke
gevolgen die een TOS heeft op
de reacties van je leerling.
>K
 un je deze reacties duiden
aan de hand van het schema
‘Invloed van TOS op interactie’.
> L eer je op maat vragen stellen
en passend reageren met
behulp van ‘De gespreksboom’
bij een leerling met een TOS.
EXTRA INFORMATIE
Voorafgaand aan de module
bestudeer je de aangeleverde
literatuur en bereid je een
praktische opdracht voor.
Ter afsluiting maak je een slotopdracht.
VOOR
Leraren, remedial teachers,
intern begeleiders basisonderwijs.
STUDIEBELASTING
In totaal 5,5 uur.
Waarvan: 2,5 contacturen
+ 3 uur zelfstudie (2 uur voorbereiding en 1 uur uitwerken
slotopdracht).
INVESTERING € 115,-

STUDIEBELASTING
In totaal 5,5 uur.
Waarvan 2,5 contacturen +
3 uur zelfstudie.
INVESTERING € 115,-
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VERdiepingsMODULES TOS

vo o r O N D E R B O U W

TOS EN
INNERLIJKE TAAL,
GEDRAG VER'TAAL'D

TOS EN DE SOCIAALEMOTIONELE
ONTWIKKELING (SEO)

TOS
EN ASS

TOS EN SENSORISCHE
INFORMATIEVERWERKING (SI)

HERKEN TOS
BIJ KLEUTERS

Heb je een leerling met een
TOS die ongewenst gedrag laat
zien? En wil je zekerder zijn in
de omgang met deze leerling?
In deze module krijg je handvatten om interventies in te
kunnen zetten die het luisteren
en vertellen stimuleren, en
interventies gericht op samen
spelen en samenwerken en het
houden aan afspraken.

Hoe stimuleer je het sociaalemotioneel functioneren van
leerlingen met een TOS? In
deze module maak je kennis
met methoden en technieken
die je hierbij kunnen helpen en
waarmee je de communicatieve redzaamheid van de leerling
kunt versterken.

Hoe kun je op een goede manier
leerlingen met een (vermoeden
van) TOS èn ASS begeleiden?
En hoe stem je je handelen af
op de onderwijsbehoefte van
de leerling?

Op welke manier werkt de sensorische informatieverwerking
(SI) bij een leerling met een TOS
en welke gevolgen heeft dit?
Leer in deze module hoe je een
leerling met een TOS èn SI kunt
motiveren tot leren en ontwikkelen.

Uit onderzoek blijkt dat 5 tot 7%
van alle kinderen een taalontwikkelingsstoornis (TOS) heeft.
In elke basisschoolgroep kan
er dus een leerling met een
TOS zitten. Wil jij weten wat de
signalen zijn bij kleuters en hoe
je in dat geval moet handelen?
Dan is deze module voor jou!

RESULTAAT
Na het volgen van deze module:
> Kun je gedragskenmerken
koppelen aan TOS met behulp
van het schema ‘Spraak-taalaspecten’.
> Ken je de rol die innerlijke taal
hierin kan spelen.
> Zet je een passende aanpak
in om de innerlijke taal van de
leerling te versterken.
> Weet je wanneer je hulpbronnen kunt inzetten.
> Kan je leerling hierdoor zijn eigen gedrag beter leren reguleren en aansturen en wordt zijn
communicatieve redzaamheid
vergroot.
EXTRA INFORMATIE
Voorafgaand aan de module
bestudeer je de aangeleverde
literatuur en bereid je een praktische opdracht voor. Ter afsluiting
maak je een slotopdracht.
VOOR
Leraren, remedial teachers, intern begeleiders basisonderwijs.
STUDIEBELASTING
In totaal 5,5 uur.
Waarvan 2,5 contacturen
+ 3 uur zelfstudie (2 uur voorbereiding en 1 uur uitwerken
slotopdracht).
INVESTERING € 115,24 | het cursusaanbod van AURIS

RESULTAAT
Na het volgen van deze module:
> Heb je inzicht in de invloed van
een TOS op de sociaal-emotionele ontwikkeling.
> Weet je op welke manier je de
sociale contacten, sociale vaardigheden en de emotionele
competenties van leerlingen
met een TOS kan versterken.
> Weet je welke externe hulpbronnen je hiervoor kunt
inzetten.
EXTRA INFORMATIE
Voorafgaand aan de module
bestudeer je de aangeleverde
literatuur en bereid je een
praktische opdracht voor.
Ter afsluiting maak je een
slotopdracht.
VOOR
Leraren, remedial teachers,
intern begeleiders basisonderwijs.
STUDIEBELASTING
In totaal 5,5 uur.
Waarvan 2,5 contacturen
+ 3 uur zelfstudie (2 uur voorbereiding en 1 uur uitwerken
slotopdracht).
INVESTERING € 115,-

RESULTAAT
Na het volgen van deze module:
> Kun je de onderwijsbehoefte
van een leerling met TOS/ASS
of een vermoeden van
TOS/ASS verklaren vanuit de
aangeboden theorie.
> Heb je jouw handelingsrepertoire uitgebreid om deze
doelgroep beter te begeleiden
en tegemoet te komen aan de
onderwijsbehoefte.
> Heb je meer kennis en inzicht in
de vaardigheden en onderwijsbehoefte van de leerling.
> Kun je hiermee aansluiten bij
de behoefte en de praktijk van
alledaags onderwijs.
EXTRA INFORMATIE
Voorafgaand aan de module
bestudeer je de aangeleverde
literatuur en bereid je een
praktische opdracht voor.
Ter afsluiting maak je een slotopdracht.
VOOR
Leraren, remedial teachers,
intern begeleiders basisonderwijs.
STUDIEBELASTING
In totaal 5,5 uur.
Waarvan 2,5 contacturen
+ 3 uur zelfstudie (2 uur voorbereiding en 1 uur uitwerken
slotopdracht).
INVESTERING € 115,-

RESULTAAT
Na het volgen van deze module:
> Heb je theoretische kennis over
de 7 zintuigen en de invloed die
deze hebben op de taalontwikkeling.
> Heb je kennis over het effect
van SI-problematiek op de
zone van alertheid en ken je het
belang van alertheid voor het
kunnen leren.
> Herken je aan de hand van een
overzichtskaart de 4 verschillende typen van SI-verwerkers.
> Leer je werken met een signalenlijst SI en heb je kennis over
de begeleidingsmogelijkheden.
EXTRA INFORMATIE
Voorafgaand aan de module
bestudeer je de aangeleverde
literatuur en bereid je een
praktische opdracht voor.
Ter afsluiting maak je een
slotopdracht.
VOOR
Leraren, remedial teachers,
intern begeleiders basisonderwijs.
STUDIEBELASTING
In totaal 5,5 uur.
Waarvan 2,5 contacturen
+ 3 uur zelfstudie (2 uur voorbereiding en 1 uur uitwerken
slotopdracht).
INVESTERING € 115,-

RESULTAAT
Na het volgen van deze module:
> Herken je de signalen van
(een vermoeden van) een TOS.
> Ben je alert op TOS-signalen
en draag je bij aan een
vroege signalering van (een
vermoeden van) een TOS bij
je leerlingen.
> Weet je wat je kunt doen
wanneer je bij een leerling
een vermoeden van een TOS
signaleert.

EXTRA INFORMATIE
Tijdens deze module krijg je aan
de hand van veel filmfragmenten
informatie over de kenmerken
van een TOS.

TOM-TAAL
TOM-taal (emotietaal):
Ondersteunen van het kind
bij het leren begrijpen en gebruiken van gevoelswoorden
en de daarbij behorende talige
begrippen. Wil jij tijdens het
interactief voorlezen het kind
stimuleren om TOM-taal te
herkennen en te gebruiken?
Meld je dan aan voor deze
module. Zo stimuleer je het kind
zich beter te uiten in sociale
situaties.
Voorbeeld emotietaal:
‘Hij legt de bloemen stiekem op
de stoep en rent ervandoor zo
hard als hij kan. Kikker is te
verlegen om eend te vertellen
dat hij verliefd op haar is.’
Uit: Kikker is verliefd van Max
Velthuijs
RESULTAAT
Na het volgen van deze module:
> Weet je hoe je TOM-taal
gebruikt en inzet.
> Weet je hoe je TOM-taal toepast
tijdens het interactief voorlezen.

VOOR
Leraren en onderwijsassistenten
groep 1 en 2, remedial teachers
en intern begeleiders van de
onderbouw.

VOOR
Pedagogisch medewerkers,
pedagogisch coaches, gastouders en andere begeleiders
binnen de kinderopvang.
Leraren onderbouw po.

STUDIEBELASTING
In totaal 3 uur.
Waarvan 2,5 contacturen
+ 0,5 uur zelfstudie.

STUDIEBELASTING
In totaal 6 uur.
Waarvan 4 contacturen +
2 uur zelfstudie.

INVESTERING € 115,-

INVESTERING € 230,-

Ga Voor
INSCHRIJVEN,
MOGELIJKHEDEN
of ADVIES naar
Auris.nl/cursus
of bel het Auris
cursuscentrum
085 773 42 48
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INTERVIEW Nadja Groosman, Intern Begeleider Meerstromenschool in Groede (Zeeland)

'JE HEBT ER ECHT WAT AAN'
Nadja Groosman is intern begeleider op de
Meerstromenschool in het Zeeuwse Groede.
Als Intern Begeleider volgt zij de
ontwikkeling van de kinderen op school.
Een aantal daarvan hebben een TOS.

‘Van een paar kinderen van de peuterspeelzaal
was het vermoeden dat zij een TOS hadden. De onderzoeken liepen nog, maar de kleuterjuf en ik zijn
toen gelijk al gestart met de eerste TOS-module.
Daarover waren we heel enthousiast. Maar met
een module ben je er niet, vond ik. Dus besloot ik
om ze allemaal te volgen.’

Nadja wilde daar meer van weten en startte
met het volgen van modules over TOS
bij Auris. Inmiddels heeft zij al elf modules
afgerond en is ze bezig met de twaalfde.

Praktijkvoorbeelden
Nadja volgt gemiddeld drie modules per schooljaar. ‘Ik heb ze nu bijna allemaal gedaan. Het houdt
me scherp. Zelf heb ik geen klas, maar ik breng
mijn kennis over aan de leerkrachten. Daarnaast
stimuleer ik ze om de modules zelf te volgen,
want daar leer je toch het meeste van. Inmiddels
hebben alle teamleden al één of meer modules
gevolgd. De docenten van Auris zijn allemaal heel
enthousiast en geven ook tips waarmee je de
volgende dag al aan de slag kunt. Verder laten ze
ons veel praktijkvoorbeelden zien, zoals filmpjes.
Daar heb je echt wat aan en dat vind ik een sterk
punt van Auris.’

Specialisatie is belangrijk
Nadja vindt het belang van specialisatie groot.
‘Kinderen met een TOS hebben een iets andere
onderwijsbehoefte dan kinderen zonder een TOS,
en ook is iedere leerling met een TOS weer anders.
Ik zou leerkrachten willen adviseren om niet per se
te wachten met het volgen van scholing over TOS
totdat je een leerling met een TOS in je klas hebt.
Je krijgt namelijk heel veel adviezen en tips die je
ook voor kinderen zonder een TOS kunt inzetten.’

“

Tijdens de lessen krijgen we veel
praktijkvoorbeelden en filmpjes
te zien, daar heb je echt wat aan.
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DOOF/SLECHTHOREND

SOCIAAL/EMOTIONEEL/AUTISME

BASISMODULE 0:
ERVAAR
GEHOORVERLIES

BASISMODULE 1:
EEN DOVE OF SLECHTHORENDE LEERLING

VERDIEPING:
BEGELEIDEN VAN
D/SH LEERLINGEN

EMOTIE EDUCATIE,
GEVOELSPOSTER EN
-KAARTJES

WERKEN MET
EMOTIE- EN
KIJKWIJZERKAARTEN

AUTISME
BELEVINGS CIRCUIT

Tijdens deze module ervaar
hoe je het is om gehoorverlies
te hebben. Zo ontdek je welke
inspanning je moet leveren om
te communiceren.

Wil je leren hoe je een dove
of slechthorende leerling
optimaal begeleidt in de klas?
In deze module leer je hoe je D/
SH-leerling het onderwijs zo
optimaal mogelijk kan volgen
en er actief aan kan meedoen.
Je leert hoe de leerling succeservaringen in communicatie en
onderwijs kan opdoen om zich
verder te ontwikkelen.

Hier leer je de relatie te leggen
tussen gehoorproblematiek
en het gedrag van de leerling.
Wil je de emotionele en sociale
ontwikkeling van je dove of
slechthorende (D/SH) leerling
ondersteunen en stimuleren?
Leer te handelen met meer
begrip voor deze leerling en pas
je handelen en/of de omgeving
aan de behoeften van de leerling aan.

Werk jij ook met kinderen met
een TOS die moeite hebben hun
emoties te reguleren? Vind in
de gevoelensposter en de bijbehorende kaarten handvatten
om hiermee om te gaan.

Wil jij praktische handvatten
om je leerlingen die het moeilijk
vinden om te communiceren met anderen, hierbij te
ondersteunen? Je leert in deze
workshop hoe je, door gebruik
van de emotie- en kijkwijzerkaarten, leerlingen meer
inzicht kunt geven in emoties
en de (lichaams)taal die daarbij
hoort. Daarnaast leer je hoe
je stap voor stap sociale en
communicatieve vaardigheden
kunt oefenen met je leerling.

Ervaar zelf waar kinderen en
jongeren met een Autisme
Spectrum Stoornis (ASS)
tegenaan lopen. Dit is echt
een eyeopener!

RESULTAAT
Na deze module weet je:
>H
 oe het voelt om niet goed te
kunnen horen.
>H
 oe het is om een gesprek
te volgen in een rumoerige
omgeving.
>W
 at je eigenlijk van iemands
mondbeeld kunt aflezen als je
de stem niet hoort.
>H
 oe je gebaren maakt.
EXTRA INFORMATIE
Door deze ervaring heb je oog
voor het sociaal en emotioneel
welbevinden van iemand met
gehoorverlies. Je kunt je verplaatsen in de persooon en je realiseert je wat deze nodig heeft om
te communiceren. Ook formuleer
je met elkaar, aan de hand van
eigen ervaringen, welke ondersteuning helpend zou zijn.
Deze adviezen neem je mee
naar je dagelijkse praktijk van
lesgeven en/of begeleiden.
Deze cursus wordt alleen fysiek
aangeboden.
VOOR
Professionals die werken met
kinderen en jongeren met gehoorverlies in onderwijs en zorg.
STUDIEBELASTING
De totale cursus bestaat uit
2 contacturen.
INVESTERING € 85,-

RESULTAAT
Na deze module kun je:
> Optimaal communiceren en
interacteren met de D/SHleerling door bijvoorbeeld het
afstemmen van gelaatgerichtheid, mondbeeld en passend
spreektempo.
> De omgeving van de groep
aanpassen aan de specifieke
behoeften van je D/SH-leerling
op het gebied van communicatie en interactie, zoals de plaats
van de leerling in de groep,
lichtinval, akoestiek en communicatie met medeleerlingen.
> Passende ondersteunende
en technische hulpmiddelen
inzetten, zoals hoortoestellen,
soloapparatuur, microfoon,
audiohub of een tolk.
VOOR
Professionals die werken met
dove en/of slechthorende
leerlingen in het po/vo/mbo.
STUDIEBELASTING
In totaal 5,5 uur.
Waarvan 2,5 contacturen +
3 uur zelfstudie (2 uur voorbereiding en 1 uur uitwerken
slotopdracht).
INVESTERING € 115,-

RESULTAAT
Na deze module kun je:
> Gemiste situaties van incidenteel leren herkennen en hierop
anticiperen.
> Situaties van miscommunicatie
signaleren tussen de D/SHleerling en klasgenoten, de
oorzaak checken en emoties,
gedachten en intenties verduidelijken aan een D/SH-leerling.
> Signaleren hoe een D/SHleerling omgaat met sociaal
lastige situaties en hem
adequate copingstrategieën
aanleren.
> Moeilijkheden in de sociale
participatie herkennen en
passende interventies inzetten
om de sociale deelname van
de D/SH-leerling te versterken.
VOOR
Professionals die werken met
dove en/of slechthorende
leerlingen in het po/vo/mbo.
STUDIEBELASTING
In totaal 5,5 uur.
Waarvan 2,5 contacturen +
3 uur zelfstudie (2 uur voorbereiding en 1 uur uitwerken
slotopdracht).
INVESTERING € 115,-
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RESULTAAT
Na het volgen van deze module:
> Heb je meer kennis en inzicht
over emotie-educatie en zelfinzicht over hoe jij professioneel
en privé omgaat met emoties.
En kun je kinderen helpen:
> Hun emoties onder woorden
te brengen door hun emotiewoordenschat te vergroten.
> Emoties bij anderen te leren
herkennen en zich in te leven
in de ander.
> Hun emoties te begrijpen en
te reguleren.
> Nuances in hun emoties te
herkennen en deze zelf aan
te brengen.
> Door ze te leren gepast te
reageren op anderen en oplossingen te bedenken wanneer er
een conflict ontstaat.
EXTRA INFORMATIE
Bij deze training ontvang je de
gevoelensposter en -kaarten.
Met deze poster en kaarten begeleid en ondersteun je kinderen
van 6 t/m 12 jaar die moeite hebben om te gaan met emoties.
VOOR
Behandelaars, logopedisten,
leraren, onderwijsassistenten
en coaches die met kinderen
werken van 6 t/m 12 jaar.

RESULTAAT
Na deze module kun je:
> Je leerlingen inzicht geven
in emoties, van zichzelf en
anderen, en de bijbehorende
(lichaams)taal.
> De woordenschat van je leerling vergroten, zodat ze emoties
beter kunnen beschrijven en
help je ze emoties te herkennen, begrijpen en te reguleren.
> De deelvaardigheden van een
vaardigheid (zoals iets vragen
aan een ander), door de leerlingen zelf kan laten ontdekken.
EXTRA INFORMATIE
Bij deze training ontvang je de
emotie- en kijkwijzerkaarten.
Deze kaarten zijn geschikt
om in te zetten bij leerlingen
van 4 t/m 12 jaar.
VOOR
Leraren, remedial teachers,
intern begeleiders basisonderwijs.

STUDIEBELASTING
In het totaal 1,5 contacturen.

STUDIEBELASTING
De totale cursus bestaat
uit 2 contacturen.

INVESTERING € 115,-

INVESTERING € 130,-

De tien opdrachten in dit circuit
brengen je in aanraking met de
gevoelswereld van kinderen en
jongeren met ASS.
RESULTAAT
> J e ervaart zelf hoe het is om
informatie anders te verwerken
en hoe het is om te veel prikkels
binnen te krijgen en geen overzicht meer te hebben.
> J e ontdekt zelf hoe het is om
vast te lopen als concrete communicatie ontbreekt.
> J e kunt je daardoor beter verplaatsten in kinderen/jongeren
met ASS.
>N
 a deze ervaring weet je wat
je moet aanpassen in je de
omgeving en/of je persoonlijke
handelen zodat zij minder (snel)
overprikkeld raken.
EXTRA INFORMATIE
Deze cursus wordt alleen fysiek
aangeboden.
VOOR
Professionals die met
kinderen/jongeren met een
autisme spectrum stoornis
werken in onderwijs en zorg.
STUDIEBELASTING
De totale cursus bestaat uit
2,5 contacturen.
INVESTERING € 95,-
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VO O R vo o rtg e z e t o n d e r w i j s / m b o

VERdiepingsMODULES TOS

BASISMODULE 1
EEN TOS IN HET VO/MBO

COMMUNICEREN
MET LEERLINGEN
MET EEN TOS

TOS
EN LEREN LEREN

TOS
EN HET LEREN VAN
VREEMDE TALEN

TOS
EN GEDRAG

Laat jouw leerling of student met een taalontwikkelingsstoornis
(TOS) optimaal profiteren van het geboden onderwijs.

Pas je communicatie aan op
leerlingen of studenten met
een TOS. Zo zorg je dat zij zich
gehoord voelen en toegerust
zijn om vervolgstappen te zetten. In deze module oefen je
specifiek met actief luisteren
en vraagtechnieken gericht op
deze groep.

In deze module leer je
passende methodieken om
leerlingen of studenten met
een TOS optimaal te leren leren.
Je leert de methodieken in
te zetten en de juiste ondersteuning te bieden.

In deze module leer je principes
toepassen waardoor de leerling of student de stof beter
begrijpt. Hierdoor is de les beter
te volgen, voelt de leerling of
student zich veilig, durft meer
en is meer betrokken bij de les.

Help gedragsproblemen
verminderen van leerlingen of
studenten met een TOS door
lessen en gesprekken meer af
te stemmen op hun onderwijsbehoeften. Zodat zij zich meer
begrepen voelen en jij met
meer plezier kunt lesgeven.

RESULTAAT
Na het volgen van deze module:
> Kun je onderscheiden welke
differentiërende en compenserende werkwijzen en methoden
er zijn. Deze kun je passend
inzetten bij de belemmerende
factor om zo het leren leren effectiever te laten verlopen.
> Kun je het Grimmodel gebruiken om leerlingen te leren leren.
> Kun je visuele ondersteuning,
modeling (hardop denken) en
een coöperatieve werkvorm
inzetten tijdens de les. Je kunt
dit aanbieden en verwerken in
de leerstof en je bent je bewust
van de noodzaak hiervan.
> Ben je je bewust van het belang
van semantische netwerken
en stimuleer je deze om tot
goed begrip van vaktermen en
schooltaalwoorden te komen.
> Kun je leerlingen of studenten
inspireren om de methodieken
vervolgens zelfstandig toe te
passen bij het leren.

RESULTAAT
Na deze module kun je:
> Specifieke belemmeringen
herkennen voor een leerling
of student met een TOS bij het
leren van moderne vreemde
talen.
> Visuele ondersteuning, modeling (hardop denken) en een
coöperatieve werkvorm inzetten tijdens de les. Je kunt dit
aanbieden en verwerken in de
leerstof en je bent je bewust
van de noodzaak hiervan.
> Het belang van motivatie en
het gevoel van veiligheid beter
begrijpen en dit bevorderen bij
een leerling met een TOS.

RESULTAAT
Na het volgen van deze basis module:
> Weet je op welke spraak-taalaspecten een TOS
van invloed is en kun je deze herkennen.
> Ken je de gevolgen van een TOS op diverse
ontwikkelingsgebieden in het functioneren
van een leerling of student.
> Kun je de kenmerken van een TOS bij een
leerling of student herkennen en benoemen.
> Kun je pedagogisch-didactische aanpassingen
aanreiken die helpend zijn voor de individuele
onderwijsbehoefte van de leerling of student met een TOS.
> Kun de juiste hulpbronnen inschakelen voor de
onderwijsbehoefte van de leerling of student met een TOS,
zoals bijvoorbeeld aangepaste toetsen en examens.
> Kun je de juiste hulpbronnen inschakelen als de school
een ondersteuningsbehoefte heeft.
VOOR
Docenten en zorgcoördinatoren in het voortgezet onderwijs
en middelbaar beroepsonderwijs (VO/MBO).
STUDIEBELASTING
In totaal 5,5 uur.
Waarvan 2,5 contacturen + 3 uur zelfstudie
(2 uur voorbereiding en 1 uur uitwerken slotopdracht).

RESULTAAT
Na deze module kun je:
> De theorie achter communicatievoorwaarden, metacommunicatie en het
structureren van gesprekken
toepassen voor leerlingen of
studenten met een TOS.
> Actief luisteren toepassen in
gesprekken met leerlingen of
studenten met een TOS.
> De juiste vragen stellen tijdens
een gesprek met leerlingen of
studenten met een TOS.
> Metacommunicatie toepassen
tijdens gesprekken met leerlingen of studenten met een TOS.
VOOR
Docenten en zorgcoördinatoren
in het VO/MBO.

INVESTERING
€ 115,-

STUDIEBELASTING
In totaal 5,5 uur.
Waarvan 2,5 contacturen +
3 uur zelfstudie (2 uur voorbereiding en 1 uur uitwerken
slotopdracht).
INVESTERING € 115,-

NA HET VOLGEN VAN DE BASISMODULES
'ERVAAR TOS' (PAGINA 20) EN
'EEN TOS IN HET VO/MBO', HEB JE EEN GOEDE
BASIS GELEGD VOOR DE VERDIEPINGSMODULES
VAN HET CURSUSAANBOD TOS
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Ga Voor
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MOGELIJKHEDEN
of ADVIES naar
Auris.nl/cursus
of bel het Auris
cursuscentrum
085 773 42 48

VOOR
Docenten en zorgcoördinatoren
in het VO/MBO.
STUDIEBELASTING
In totaal 5,5 uur.
Waarvan 2,5 contacturen +
3 uur zelfstudie (2 uur voorbereiding en 1 uur uitwerken
slotopdracht).

VOOR
Docenten en zorgcoördinatoren
in het VO/MBO.
STUDIEBELASTING
In totaal 5,5 uur.
Waarvan 2,5 contacturen +
3 uur zelfstudie (2 uur voorbereiding en 1 uur uitwerken
slotopdracht).
INVESTERING € 115,-

RESULTAAT
Na deze module kun je:
>V
 erbanden leggen tussen het
gedrag van de leerling en een
TOS.
>D
 e invloed van een TOS op de
sociaal-emotionele ontwikkeling herkennen en verschillende interventies inzetten om
sociale interactie, de sociale
vaardigheden en de emotionele
competentie van leerlingen
met een TOS te versterken.
> In je aanpak en lessen rekening
houden met de onderliggende
problemen op de vier taaldomeinen, de innerlijke taal, de
communicatie en de eventuele
achterstand in emotionele
competentie.
 eschikbare hulpbronnen
>B
vinden en inzetten om een
leerling of student met een TOS
optimaal te begeleiden.
VOOR
Docenten en zorgcoördinatoren
in het VO/MBO.
STUDIEBELASTING
In totaal 5,5 uur.
Waarvan 2,5 contacturen +
3 uur zelfstudie (2 uur voorbereiding en 1 uur uitwerken
slotopdracht).
INVESTERING € 115,-

INVESTERING € 115,-
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VO O R lo g o p e d i st e n
TOS EN
MEERTALIGHEID

HOE BETREK JE OUDERS
BIJ DE LOGOPEDISCHE
BEHANDELING?

Tijdens deze studiedag leer je
wanneer er sprake is van een
TOS bij meertalige kinderen,
hoe je dit kunt signaleren en
hoe je handelingsgerichte diagnostiek vorm kunt geven tijdens
je behandeling. Daarbij leer je
hoe je kunt samenwerken met
de mensen uit de omgeving van
deze kinderen.

Als logopedist wil je graag ouders van een kind met een TOS
betrekken bij de logopedische
behandeling. In deze module
leer je hoe je dit op een goede,
onderbouwde en effectieve
manier kunt doen en is er ruimte om in te spelen op casussen
uit je eigen praktijk.

RESULTAAT
Na deze module kun je:
> Het theoretisch kader over een
TOS en meertaligheid toepassen in de praktijk.
> Een TOS bij meertalige kinderen
signaleren en handelingsgerichte diagnostiek vormgeven.
> De thuistaal en de cultuur bij de
behandeling betrekken en zie
je het belang van meertalige
logopedie.
> Tijdens de behandeling samenwerken met ouders en de directe omgeving van het meertalige
kind met (het vermoeden van)
een TOS.
> Materialen, sites en methodieken inzetten bij je begeleiding
bij meertalige logopedie.
> Samenwerken met het Audiologisch Centrum (AC), weet
je hoe het AC diagnostiek bij
meertalige kinderen uitvoert en
wanneer je kinderen doorverwijst voor nader onderzoek.
VOOR
Logopedisten.
STUDIEBELASTING
In totaal 9,5 uur.
Waarvan 6,5 contacturen +
3 uur zelfstudie vooraf.
Accreditatiepunten KP - 6.
INVESTERING € 345,-
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RESULTAAT
Na deze module weet je:
> Hoe je ouders motiveert en activeert om cotherapeut te zijn.
> Hoe je rekening houdt met de
verschillende leerstijlen van
ouders.
> Welke kennis over taalmodaliteiten ouders nodig hebben om
inzicht te krijgen in de taalproblemen van hun kind.
> Hoe je ouders begeleidt bij de
transfer van de logopediekamer naar de thuissituatie.
> Hoe je ouders ondersteunt bij
het helpen van hun kind bij
de beperkte communicatieve
redzaamheid.
> Hoe je ouders ondersteunt in
het omgaan met reacties vanuit de omgeving.
VOOR
Logopedisten.
STUDIEBELASTING
In totaal 9 uur.
Waarvan 6,5 contacturen +
2,5 uur zelfstudie vooraf.
Accreditatiepunten KP - 9.
INVESTERING € 345,-

METATAAL
Hoe stimuleer je complexe zinsbouw bij kinderen? Verdiep en
vernieuw je grammaticale kennis over complexe zinsbouw bij
kinderen met een TOS.
Metataal is een therapieprogramma dat bestaat uit uitgewerkte behandelsessies met
materiaal en testjes om vorderingen te kunnen meten. MetaTaal
maakt gebruik van legoblokjes
als visuele en tactiele/kinesthetische ondersteuning. De kinderen
leren letterlijk zinnen bouwen
met het materiaal. Het pakket behandelt de meest voorkomende
onderschikkende zinnen: als/
dan-constructies, omdat-zinnen
en relatieve bijzinnen.
RESULTAAT
Na het volgen van deze module:
> Is je kennis over grammaticale
zinsbouw en je verdiepte grammaticale kennis opgefrist en
verdiept.
 en je op de hoogte van
>B
bestaande metalinguïstische
interventies.
>K
 un je het programma MetaTaal effectief inzetten.
EXTRA INFORMATIE
Je krijgt het uitgewerkte MetaTaal-pakket mee met alle materialen die je nodig hebt om ermee
aan de slag te kunnen gaan.
VOOR
Logopedisten.
STUDIEBELASTING
In totaal 9,5 uur.
Waarvan 6,5 contacturen +
3 uur zelfstudie na afloop
Accreditatiepunten KP - 9,5.
INVESTERING € 425,-
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VOOR PROFESSIONALS EN OUDERS

communiceren MET Gebaren

NEDERLANDSE
GEBARENTAAL (NGT)

NEDERLANDS MET
GEBAREN (NMG)
MET PEUTERS

NEDERLANDS MET
GEBAREN (NMG) 1 ONDERWIJS

NEDERLANDS MET
GEBAREN (NMG) 2 ONDERWIJS

VERDER MET
NEDERLANDS
MET GEBAREN (NMG)

NGT is een natuurlijke taal
met een eigen woordenschat
en grammatica. Belangrijk
kenmerk van deze taal is dat
het een visuele taal is. Er wordt
geen gebruik gemaakt van de
stem. Naast het gebruik van
gebaren zijn ook mimiek,
mondbeeld, wijzen en
lichaamshouding belangrijke
onderdelen in de communicatie. NGT wordt gebruikt in de
communicatie met dove en
ernstig slechthorende kinderen
waarbij de spraak/taalontwikkeling (nog) niet op gang is
gekomen.

Leer beter communiceren met
dove en slechthorende peuters
en met peuters met een taalontwikkelingsstoornis (TOS).

Leer 750 gestandaardiseerde
gebaren die je iedere dag weer
kunt toepassen.

Word taalvaardiger in het
gebaren van woorden en
begrippen. Leer 550 nieuwe
gestandaardiseerde gebaren
en gebaar eenvoudige zinnen.

Leer de opgedane kennis uit
de voorgaande trainingen toe
te passen in verschillende
praktische situaties.

RESULTAAT
Je bent in staat om in
Nederlandse Gebarentaal te
communiceren en alledaagse
gesprekjes te voeren met een
doof of ernstig slechthorend
kind. Je hebt kennis genomen
van de dovencultuur en je kent
gestandaardiseerde gebaren.
EXTRA INFORMATIE
Het cursusaanbod NGT wordt
de komende tijd herzien.
Kijk op www.auris.nl/cursus
voor het actuele aanbod.
VOOR
Professionals, ouders, opvoeders
en anderen die betrokken zijn bij
de spraak-/taalontwikkeling van
dove en ernstig slechthorende
kinderen.
STUDIEBELASTING
Kijk op www.auris.nl/cursus
voor actuele informatie.
INVESTERING
Kijk op www.auris.nl/cursus
voor actuele informatie.
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RESULTAAT
Na het volgen van deze module:
> Kan je beter communiceren
met dove of slechthorende
peuters en peuters met een
TOS.
> Kun je het taalbegrip en de
taalproductie van deze
peuters stimuleren.
VOOR
Professionals, ouders, opvoeders
en anderen die betrokken zijn bij
de spraak-/taalontwikkeling van
dove en slechthorende peuters
en/of peuters met een TOS.
STUDIEBELASTING
12 lessen van 2 uur.
INVESTERING
€ 420,- voor 12 lessen.
De kosten voor lesmateriaal
bedragen € 83,50.

RESULTAAT
Na het volgen van deze module:
> Kan je beter communiceren
met dove of slechthorende
kinderen en kinderen met een
TOS.
> Kun je het taalbegrip en
de taalproductie van deze
kinderen stimuleren.
VOOR
Professionals, ouders, opvoeders
en anderen die betrokken zijn bij
de spraak-/taalontwikkeling van
dove en slechthorende peuters
en/of peuters met een TOS.
STUDIEBELASTING
12 of 14 lessen van 2 uur.
INVESTERING
€ 340,- voor 12 lessen,
€ 419,- voor 14 lessen.
De kosten voor lesmateriaal
bedragen € 83,50.

RESULTAAT
Na het volgen van deze module:
> Kan je nog beter communiceren met dove of slechthorende
kinderen en kinderen met een
TOS.
> Kun je het taalbegrip en
de taalproductie van deze
kinderen stimuleren.
> Kan je eenvoudige gesprekken
voeren met behulp van NmG.
VOOR
Professionals, ouders, opvoeders
en anderen die betrokken zijn bij
de spraak-/taalontwikkeling van
dove en slechthorende peuters
en/of peuters met een TOS.
STUDIEBELASTING
12 of 14 lessen van 2 uur.
INVESTERING
€ 340,- voor 12 lessen,
€ 419,- voor 14 lessen.
De kosten voor lesmateriaal
bedragen € 83,50.

RESULTAAT
Na het volgen van deze module:
> Kun je dagelijkse gesprekken
voeren in NmG met dove en
slechthorende kinderen en
kinderen met een TOS.
> Kun je het taalbegrip en
de taalproductie van deze
kinderen stimuleren.
VOOR
Professionals, ouders, opvoeders
en anderen die betrokken zijn bij
de spraak-/taalontwikkeling van
dove en slechthorende peuters
en/of peuters met een TOS.
STUDIEBELASTING
12 of 14 lessen van 2 uur.
INVESTERING
€ 340,- voor 12 lessen,
€ 419,- voor 14 lessen.
De kosten voor lesmateriaal
bedragen € 83,50.

Ga Voor
INSCHRIJVEN,
MOGELIJKHEDEN
of ADVIES naar
Auris.nl/cursus
of bel het Auris
cursuscentrum
085 773 42 48
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INTERVIEW Stefanie Adelaar, deelnemer cursus gebarentaal

'MIMIEK IS
ENORM BELANGRIJK'
Jesse, het zoontje van Stefanie Adelaar,
is nu anderhalf jaar oud en slechthorend.
Na deze diagnose adviseerde het
Wilhelmina Kinderziekenhuis haar en
haar man om zo snel mogelijk met
gebarentaal te starten.
Inmiddels hebben ze de NGT Modules 1 en 2
gevolgd en zijn ze met Module 3 bezig.

Stefanie: ‘Vrij snel na de aanmelding bij Auris
konden we beginnen. Middenin de coronatijd, dus
de lessen werden online gegeven.’ Een module bestaat uit lessen van twee uur, een keer in de week,
gedurende drie maanden. ‘De hele wereld van
gebarentaal was nieuw voor ons dus dit ritme was
zeker in het begin inspannend en soms ongemakkelijk. We moesten schakelen naar het expressieve
van gebarentaal. Voor mij was het heel onnatuurlijk om zo “overdreven” met je mimiek bezig te zijn.
Het voelde alsof ik een toneelstukje voor kinderen
opvoerde. Inmiddels zie ik het belang ervan in. Zeker nu we steeds beter gaan gebaren en ook vaker
oefenen met gebaren zonder gesproken taal. Dan
merk je echt dat mimiek enorm belangrijk is. Doe
je dat niet, dan is alles “neutraal” en kun je vreugde
of verdriet niet goed uiten.’

Het belang van gebarentaal
Over het belang van gebarentaal zegt Stefanie: ‘We
woonden onlangs een ouderavond vanuit Auris bij.
Daar vertelde een meisje dat slechthorend is dat
mensen denken dat ze alles hoort omdat ze niet
doof is. Maar wij praten snel en vaak klinken woorden gelijk aan elkaar. Dan is ondersteuning met
gebaren enorm belangrijk zodat ze de clou van
het verhaal altijd kan volgen. Ze gaf ook aan dat ze
na een dag intensief luisteren naar de gesproken
taal, doodmoe is. Dan is het fijn dat ze thuis kan
communiceren zonder gehoorapparaten. En dat
is waar wij het voor doen, zodat Jesse ongeacht
de omstandigheden en de situatie waarin hij zich
bevindt, altijd met of zonder gehoorapparaat kan
communiceren.’

Het beste voor de toekomst
Stefanie zit middenin NGT OM3. ‘Na de eerste
module dacht ik: “Ik kan gebarentaal!”. Maar dat
is absoluut nog niet het geval. We leren nu meer
woorden en bepaalde uitdrukkingen en het gaat
gelukkig steeds beter. We zijn blij met de begeleiding die we van Auris krijgen want zo kunnen wij
Jesse het beste voor de toekomst geven!’

“

Stefanie Adelaar
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“

In het begin voelde het
onnatuurlijk om “overdreven”
met mimiek bezig te zijn.
Nu zie ik het belang ervan in.

AURIS.nl/cursus | 37

CURSUSAANBOD
VOOR OUDERS
Bij Auris kunt u ook terecht voor verschillende cursussen
specifiek voor ouders. U krijgt dan praktische handvatten
die u direct thuis kunt toepassen. Zo kunt u uw kind met een
taalontwikkelingsstoornis (TOS) of een gehoorbeperking nog
beter ondersteunen en helpt u de communicatie tussen jullie
te verbeteren. Zo zijn er cursussen waarbij u zelf ervaart
hoe het is om een TOS of gehoorverlies te hebben.
Ook zijn er verschillende trainingen om gebarentaal te leren.
Moeite met horen
Dove en slechthorende kinderen
hebben moeite met leren praten,
omdat ze de gesproken taal
om hen heen niet goed kunnen
volgen. Zo krijgen ze snel een
achterstand bij het leren van taal.
Daarom is het belangrijk om snel
in actie te komen. Auris helpt
met de juiste zorg en passend
onderwijs.
Heeft uw kind een TOS?
Kinderen met een TOS hebben
moeite om taal te begrijpen en te
gebruiken. Wanneer een kind
Ga Voor
INSCHRIJVEN,
MOGELIJKHEDEN
of ADVIES naar
Auris.nl/cursus
of bel het Auris
cursuscentrum
085 773 42 48
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worstelt met taal, is het goed om
snel te onderzoeken of er sprake
is van een TOS. Ontdek hoe Auris
uw kind kan ondersteunen met
onderzoek, zorg en onderwijs.
Passend bij wat nodig is, want
elke leeftijd vraagt om een eigen
aanpak.
Kosten en vergoeding
Wanneer een cliënt of leerling
ondersteuning krijgt van Auris
Zorg of Auris Onderwijs dan
kunnen de kosten van een oudercursus in aanmerking komen
voor vergoeding vanuit het zorgprogramma of het onderwijsarrangement. Neem voor meer
informatie contact op met het
Auris Cursuscentrum.
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INTERVIEW Astrid, moeder van Hugo (3 jaar)

voor ouders

'DE CURSUS NMG
IS LEKKER CONCREET'
Astrid is de moeder van de driejarige Hugo. Omdat Hugo achter loopt in zijn
taalontwikkeling en Astrid en haar man het belangrijk vinden om goed met hem te
communiceren, besloten ze de cursus Nederlands met Gebaren (NmG) bij Auris te volgen.
Module 1 is inmiddels afgerond en met de tweede cursus zijn ze onlangs gestart.

Taal ondersteunen met gebaren
Maar door gebaren op internet op te zoeken, leer
je nog geen NmG en weet je niet waar je op moet
letten. Astrid: ‘Op de cursus leren we niet alleen
de gebaren, maar ook hoe we deze op de juiste
manier in kunnen zetten. Zo weten we nu dat
een gebaar uit een aantal elementen bestaat.
Ben je daarmee bekend, dan kijk je anders naar
zo’n gebaar. Aan dat soort informatie had ik veel
behoefte.’
Onderhouden
Inmiddels volgt het echtpaar online de tweede

“

cursus. Astrid: ‘Dat gaat prima. We zien de gebaren
van de docent op het scherm. We zetten het geluid
uit en praten en gebaren mee. Omdat we ook
onszelf zien, zien we hoe we het doen. We krijgen
daarnaast ook goede feedback van de docent. Het
helpt enorm om bezig te blijven met NmG. Want je
moet het onderhouden. Net als het leren van een
vreemde taal.’
Een aanrader
Astrid en haar man zijn enthousiast over de
cursus. ‘Doordat wij NmG toepassen, kunnen wij
onze zoon de kans geven om veel meer van zijn
belevingswereld en wat hij wil zeggen duidelijk te
maken. Daardoor komt hij verder. Dat wij ook ondersteund worden om hem daarbij te helpen, vinden wij heel fijn. Ik zou het ouders die in dezelfde
situatie als wij zijn, aanraden om zo’n cursus te
doen. Het is lekker concreet: je ziet een gebaar, je
doet het na en past het toe. Het is leuk om te doen
en het helpt ook echt.’

Doordat wij nu NmG toepassen, geven wij onze
zoon de kans veel meer van zijn belevingswereld
duidelijk te maken. Daardoor komt hij verder.
Astrid
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ERVAAR
GEHOORVERLIES

AUTISME
BELEVINGS CIRCUIT

Ervaar zelf hoe het is om een
taalontwikkelingsstoornis te
hebben en krijg meer inzicht
in de behoeften van een kind/
jongere met een TOS.

Tijdens deze module ervaar
hoe je het is om gehoorverlies
te hebben. Zo ontdek je welke
inspanning je moet leveren om
te communiceren.

Ervaar zelf waar kinderen en
jongeren met een Autisme
Spectrum Stoornis (ASS)
tegenaan lopen. Dit is echt
een eyeopener!

RESULTAAT
Na deze module heb je:
> In verschillende situaties
ervaren hoe het is om een
TOS te hebben.
> Meer inzicht in de (onderwijs)
behoeften van je kind en een
idee hoe je je handelen hierop
kunt aanpassen.
> Meer begrip voor je kind
met een TOS en bredere
kennis over TOS.

RESULTAAT
Na deze module weet je:
> Hoe het voelt om niet goed te
kunnen horen.
> Hoe het is om een gesprek
te volgen in een rumoerige
omgeving.
> Wat je eigenlijk van iemands
mondbeeld kunt aflezen als je
de stem niet hoort.
> Hoe je gebaren maakt.

De tien opdrachten in dit circuit
brengen je in aanraking met de
gevoelswereld van kinderen en
jongeren met ASS.

EXTRA INFORMATIE
Het praktische ervaringscircuit
bestaat uit een tiental opdrachten die gericht zijn op de vijf
taalaspecten: spraak, auditieve
verwerking, taalinhoud, taalvorm
en taalgebruik. Deze cursus
wordt alleen fysiek aangeboden.
VOOR
Ouders, opvoeders en
betrokkenen van kinderen/
jongeren met een TOS.
STUDIEBELASTING
De totale cursus bestaat uit 2
contacturen.
INVESTERING € 80,-

EXTRA INFORMATIE
Door deze ervaring heb je oog
voor het sociaal en emotioneel
welbevinden van je kind met
gehoorverlies. Je kunt je verplaatsen in je kind en je realiseert je
wat je kind nodig heeft om te
communiceren. Ook formuleer
je met elkaar, aan de hand van
eigen ervaringen, welke ondersteuning helpend zou zijn. Deze
adviezen zijn direct te gebruiken
in de dagelijkse praktijk.
Deze cursus wordt alleen fysiek
aangeboden.
VOOR
Ouders, opvoeders en
betrokkenen van kinderen/
jongeren met gehoorverlies.
STUDIEBELASTING
De totale cursus bestaat uit
2 contacturen.

“

Astrid: ‘Hugo heeft moeite met het maken van
klanken. Als je dan NmG toepast, heb je een extra
mogelijkheid om iets duidelijk te maken. Voordat
we met de cursus waren begonnen, zochten wij
zelf gebaren op internet op en merkten dat Hugo
daar heel goed op reageerde. We zagen dat hij een
blijer kind werd omdat hij zich beter kon uiten.’

ERVAAR
TOS

Ga Voor
INSCHRIJVEN,
MOGELIJKHEDEN
of ADVIES naar
Auris.nl/cursus
of bel het Auris
cursuscentrum
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RESULTAAT
> Je
 ervaart zelf hoe het is om
informatie anders te verwerken
en hoe het is om te veel prikkels
binnen te krijgen en geen
overzicht meer te hebben.
> Je
 ontdekt zelf hoe het is om
vast te lopen als concrete
communicatie ontbreekt.
> Je
 kunt je daardoor beter
verplaatsten in je kind met ASS.
> Na
 deze ervaring weet je wat
je moet aanpassen in je de
omgeving en/of je persoonlijke
handelen zodat je kind minder
(snel) overprikkeld raakt.
EXTRA INFORMATIE
Deze cursus wordt alleen fysiek
aangeboden.
VOOR
Ouders, opvoeders en betrokkenen van kinderen/jongeren met
een autisme spectrum stoornis.
STUDIEBELASTING
De totale cursus bestaat uit
2,5 contacturen.
INVESTERING € 95,-

INVESTERING € 85,-
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INTERACTIEF
VOORLEZEN

PRATEN DOE JE
MET Z'N TWEEËN
(HANEN)

STIMULEREND
OPVOEDEN

EMOTIE EDUCATIE
GEVOELENSPOSTER
EN -KAARTJES

Ontdek een hele nieuwe manier
van voorlezen. Wil jij zo kunnen
voorlezen, dat je kind echt
bij het verhaal betrokken is?
Ontdek een heel nieuwe manier
van voorlezen en stimuleer de
taalontwikkeling.

Een goede relatie hebben
met je kind vindt iedere ouder
belangrijk. Krijg meer inzicht in
de communicatie met je kind
en leer vaardigheden waarmee
je de interactie met je kind vergroot, zodat je de taalontwikkeling van je kind optimaal kunt
stimuleren.

Kinderen blijken sneller te
luisteren wanneer ze op een
positieve manier worden aangesproken dan wanneer een
volwassene bijvoorbeeld boos
wordt. Wil jij je kind op een positieve manier stimuleren? Dan
is deze praktijkgerichte cursus
iets voor jou.

Heb jij een kind met een TOS
die moeite heeft zijn/haar
emoties te reguleren? Vind in
de gevoelensposter en de bijbehorende kaarten handvatten
om hiermee om te gaan.

RESULTAAT
Na het volgen van deze module:
> Heb je meer kennis en inzicht
in de communicatie met jonge
kinderen en kun je die thuis toepassen in de dagelijkse gang
van zaken en spelmomenten.

RESULTAAT
Na het volgen van deze module:
> Kijk je op een andere manier
naar opvoeden.
> Kun je positief contact maken
met je kind.
> Ben je je bewust van een
positieve benadering.
> Verbetert het contact, de
interactie en de communicatie
tussen jou en je kind.
> Lever je een positieve bijdrage
aan het zelfvertrouwen van je
kind.

Voorlezen vergroot de taalontwikkeling van je kind. Zeker als
het doof of slechthorend is of
een taalontwikkelingsstoornis
heeft. In deze module leer je op
verschillende manieren gebruik
te maken van je voorleesboeken.
RESULTAAT
Na deze module kun je:
> Op verschillende manieren
gebruikmaken van voorleesboeken.
> In het voorlezen aansluiten
op de belevingswereld van
kinderen van 1,5 tot 4,5 jaar.
> Met het voorlezen de taalontwikkeling van je kind
verbeteren.
VOOR
Ouders, opvoeders en betrokkenen met kinderen van 1,5 tot
4,5 jaar.
STUDIEBELASTING
In totaal 4 uur.
Waarvan 3 contacturen +
1 uur zelfstudie.
INVESTERING € 270,-

EXTRA INFORMATIE
Tijdens de bijeenkomsten krijg je
informatie, praktijkvoorbeelden
en doe je ervaringsoefeningen.
Daarnaast bespreek je tijdens
individuele huisbezoeken de interactie met je kind aan de hand
van een video-opname. Ouders
ontvangen het handboek Praten
doe je met z’n tweeën.
VOOR
Ouders en opvoeders van jonge
kinderen (1-5 jaar) waarbij de beginfase van de taalontwikkeling
stagneert door een (vermoedelijke) TOS of gehoorprobleem.
STUDIEBELASTING
In totaal 14 uur.
Waarvan 6 bijeenkomsten van 2
uur + 2 uur zelfstudie.
INVESTERING
Op aanvraag.

EXTRA INFORMATIE
Tijdens de cursus worden videoopnames gemaakt. Deze opnames worden tijdens de cursus
bekeken en op een respectvolle
manier besproken.
VOOR
Ouders van peuters en kleuters
met een (vermoeden van een)
TOS of communicatieve
beperking.
STUDIEBELASTING
In totaal 10 contacturen.
INVESTERING € 950,-

RESULTAAT
Na het volgen van deze module:
> Heb je meer kennis en inzicht
over emotie-educatie en zelfinzicht over hoe jij omgaat met
emoties.
En kun je je kind helpen:
> Emoties onder woorden te
brengen door de emotiewoordenschat te vergroten.
> Emoties bij anderen te
herkennen en zich in te leven
in de ander.
> De eigen emoties te begrijpen
en te reguleren.
> Nuances in de eigen emoties
te herkennen en deze zelf aan
te brengen.
> Te leren gepast te reageren
op anderen en oplossingen
te bedenken wanneer er een
conflict ontstaat.
EXTRA INFORMATIE
Bij deze training ontvang je de
gevoelensposter en -kaarten.
Met deze poster en kaarten begeleid en ondersteun je kinderen
van 6 t/m 12 jaar die moeite
hebben om te gaan met emoties.
VOOR
Ouders, opvoeders en
betrokkenen van kinderen
van 6 t/m 12 jaar.
STUDIEBELASTING
In totaal 1,5 contacturen.
INVESTERING € 115,-
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TOM-TAAL
TOM-taal (emotietaal):
Ondersteunen van je kind bij
het leren begrijpen en gebruiken van gevoelswoorden en
de daarbij behorende talige
begrippen. Wil jij tijdens het
interactief voorlezen je kind
stimuleren om TOM-taal te
herkennen en te gebruiken?
Meld je dan aan voor deze
module. Zo stimuleer je je kind
zich beter te uiten in sociale
situaties.
Voorbeeld emotietaal:
‘Hij legt de bloemen stiekem op
de stoep en rent ervandoor zo
hard als hij kan. Kikker is te
verlegen om eend te vertellen
dat hij verliefd op haar is.’
Uit: Kikker is verliefd van Max
Velthuijs
RESULTAAT
Na het volgen van deze module:
> Weet je hoe je TOM-taal
gebruikt en inzet.
> Weet je hoe je TOM-taal toepast
tijdens het interactief voorlezen.
VOOR
Ouders, opvoeders en
betrokkenen van kinderen
van 4 t/m 6 jaar.
STUDIEBELASTING
In totaal 6 uur.
Waarvan 4 contacturen +
2 uur zelfstudie.
INVESTERING € 230,-

Ga Voor
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CURSUSAANBOD
VOOR KINDEREN
& JONGEREN
Auris biedt ook cursussen aan voor kinderen en jongeren.
Deze worden vaak in overleg met de ambulant behandelaar
of ambulant dienstverlener uitgekozen.
Kosten en vergoeding
Wanneer het kind of de jongere
ondersteuning krijgt van Auris
Zorg of Auris Onderwijs dan kunnen de kosten van de cursus in
aanmerking komen voor vergoe-

ding vanuit het zorgprogramma
of het onderwijsarrangement.
Neem voor meer informatie
contact op met het Auris Cursuscentrum.

Ga Voor
INSCHRIJVEN,
MOGELIJKHEDEN
of ADVIES naar
Auris.nl/cursus
of bel het Auris
cursuscentrum
085 773 42 48
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INTERVIEW Renée Weber (10 jaar), deelnemer Krachttraining

voor kinderen & jongeren

'IK KAN NU GOED MET
MIJN EMOTIES OMGAAN'
‘Renée was een timide meisje, maar nu is ze heel erg opgebloeid. Ze heeft veel
baat bij de oefeningen en tips die ze tijdens de Krachttraining heeft gekregen.
Goed dat zo’n training er is,’ aldus Daniëlle le Blanc, de moeder van de tienjarige Renée.
Daniëlle vervolgt: ‘Renée had op emotioneel vlak
extra ondersteuning nodig. Die wil je haar als ouder natuurlijk geven, want je hebt alles voor je kind
over, maar dat lukt niet altijd. Dan is het soms zo
dat vreemde ogen dwingen.’
Veel complimenten
Renée Weber zit op het regulier onderwijs en krijgt
daar ondersteuning van de Ambulant Dienstverlener van Auris. Vanuit het onderwijsarrangement
kon ze de Krachttraining volgen. Renée: ‘Ik vond de
training leuk. Ik heb geleerd dat ik ook op andere
kinderen moet letten en dat ik voor mezelf op moet
komen. Daar was ik nog niet zo goed in.

Ik vond het ook moeilijk om vriendinnetjes te
maken. Ik ben ook niet meer verdrietig en kan goed
met mijn emoties omgaan. Dat heb ik allemaal van
Marloes geleerd. Thuis moest ik oefeningen doen
en moesten we elkaar complimenten geven. En ik
heb veel complimenten gekregen, eigenlijk voor
alles.’
Doorpakken
Nu is het doorpakken voor Renée. Daniëlle: ‘Ze
heeft tijdens de training de handvatten gekregen.
Nu moet ze verder. Dat zal ongetwijfeld soms met
vallen en opstaan gaan, maar dan zijn wij er als
ouders om haar op te vangen en haar weer neer
te zetten.’

“

Ik heb geleerd dat ik voor mezelf
moet opkomen, daar was ik nog
niet zo goed in.
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“

Renée Weber

SOCIAAL
VAARDIG
COMMUNICEREN

ERVAAR TOS
MET MIJ

KRACHTTRAINING

Deze training helpt je om
gemakkelijker te communiceren, omdat je het lastig
vindt om contact te maken
met leeftijdsgenootjes.

Jouw klasnoten weten niet
goed wat het is om een taalontwikkelingsstoornis (TOS) te
hebben. In deze module leer
je dit goed aan je klas over te
brengen en gaat je klas het zelf
ervaren. Je klasgenoten worden
zich zo meer bewust van hoe ze
zich gedragen tegenover een
klasgenootje of vriend(in) die
een TOS heeft.

Krachttraining is een kortdurende, oplossingsgerichte
behandeling bij sociaalemotionele problematiek met
als doel de kracht in jezelf te
ontdekken en te benutten.

RESULTAAT
Na het volgen van deze module:
> Herken je de emoties van jezelf
en van de ander en weet je hoe
hiermee om te gaan.
> Weet je hoe je rekening houdt
met elkaar.
> Heb je meer inzicht in jouw manier van communiceren en hoe
dat bij anderen overkomt.
> Kijk je positiever naar jezelf.
EXTRA INFORMATIE
We werken met video-opnames
van de oefensituaties. Deze
video’s bespreken we vervolgens
samen. De training wordt onder
schooltijd gegeven op de eigen
school. In de groep is een van de
deelnemers doof of slechthorend
of heeft een taalontwikkelingsstoornis. De andere deelnemers niet. Hierdoor kunnen de
geleerde vaardigheden worden
geoefend in reële dagelijkse
situaties met klasgenootjes.

RESULTAAT
Na het volgen van deze module:
> Kun je aan jouw klas vertellen wat een TOS is. Dit doe je
samen met je ambulant dienstverlener.
> Weten jouw klasgenoten beter
wat het is om een TOS te hebben. Zij gaan dit ervaren met
behulp van opdrachten.
> Weten jouw klasgenoten waar
jij met een TOS tegenaan loopt
in dagelijkse situaties.
VOOR
Kinderen in groep 6 t/m 8
en jongeren in het voortgezet
onderwijs.

VOOR
Kinderen in groep 5 t/m 8.

STUDIEBELASTING
Dat kan verschillen
(denk aan een spreekbeurt
door de leerling).

STUDIEBELASTING
10 bijeenkomsten van 1 uur.

INVESTERING
Op aanvraag.

De eerste bijeenkomst is samen met je
ouders, leraar en andere deelnemende
leerlingen. Je ouders kunnen jou vervolgens thuis verder ondersteunen, dit
versterkt het effect van deze training.

INVESTERING € 4.800,-

RESULTAAT
Na het volgen van deze training:
>H
 eb je meer zelfvertrouwen
> Kun je je beter uiten
> Is er een betere afstemming
tussen jou en je omgeving
EXTRA INFORMATIE
Is er een TOS, doofheid of
slechthorendheid vastgesteld
in een audiologisch centrum
én biedt jouw hulpvraag aanknopingspunten? Dan kom
je in aanmerking voor deze
behandeling.
De training wordt aangeboden
op alle onderwijslocaties van
Auris. Aanmelding voor
Krachttraining loopt via het
Auris Aanmeldpunt.
VOOR
Kinderen en jongeren van
6 tot en met 18 jaar met een
taalontwikkelingsstoornis (TOS)
en/of doof- of slechthorendheid.
STUDIEBELASTING
De duur en de frequentie van
de training is afhankelijk van de
hulpvraag.
INVESTERING
Op aanvraag.
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Leerling van Auris De Kring, Goes.

INTERVIEW Tristian Remmers (12 jaar) deelnemer Krachttraining

'IK VOEL MIJ NU STERKER'
De kracht in jezelf ontdekken en daardoor
meer zelfvertrouwen krijgen. Dat is het doel
van de Krachttraining die Auris aanbiedt aan
kinderen en jongeren tussen de 6 en 18 jaar
met een TOS en/of doof- of slechthorendheid.
Het is een kortdurende, oplossingsgerichte
behandeling die er mede voor zorgt dat ze
zich beter kunnen uiten en dat er een betere
afstemming is tussen het kind of de jongere en
hun omgeving.

De twaalfjarige Tristian Remmers volgde deze
training. ‘Ik heb tijdens de training verteld wat ik
wel en niet leuk vind en wat ik moeilijk en makkelijk
vind. Wij vertelden elkaar geheimen en we deden
samen opdrachten. We leerden ook samen te werken, dat deden we in de vorm van spelletjes. Het
was geen saaie training. Nu kan ik vrienden maken. Ik voel mij nu sterker en vrolijker dan daarvoor
en ik ben blij dat ik de training heb gevolgd.’
Moeder Joanna vult aan: ‘We merken echt verschil
met de periode voor de training. Hij heeft ook
geleerd om “Nee” te zeggen. Dat is belangrijk in
het leven. De krachttraining heeft hem echt goed
gedaan. Hij was er ook enthousiast over. Tristian
is nu een blijer kind en staat emotioneel sterker in
zijn schoenen.’

“

Ik voel mij sterker en vrolijker
en ben blij dat ik de training heb
gevolgd.
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“

Tristian Remmers (en op de foto ook moeder Joanna)
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INTERVIEW Brigitta Keij, senior onderzoeker Auris

SAMEN WERKEN AAN
NIEUWE INZICHTEN
Samen, zorgvuldig, slagvaardig - de
kernwaarden van Auris - gelden ook
voor het vernieuwen en ontwikkelen van
het cursusaanbod. Hierin trekken
de collega’s van Onderzoek en het
Cursuscentrum samen op. Brigitta Keij,
senior onderzoeker bij Auris, vertelt.

Wat is de rol van Onderzoek in het vernieuwen
en ontwikkelingen van het cursusaanbod?
“Vanuit de afdeling Onderzoek is er bij elke ontwikkelgroep een onderzoeker betrokken wanneer een
bestaande cursus vernieuwd wordt of een nieuwe
cursus ontwikkeld wordt. De onderzoekers zorgen
er samen met de ontwikkelgroep voor dat het vernieuwen of ontwikkelen van de cursus zorgvuldig
gebeurt. Dit doen we door de informatie die wordt
gegeven in de cursusreader te checken op de volgende punten: klopt de informatie die in de reader
staat, is de informatie nog recent genoeg en welke
informatie ontbreekt er nog?”
Hoe is de samenwerking tussen
Onderzoek en de praktijk?
“De praktijkprofessionals die in de ontwikkelgroep
van een cursus zitten zijn in de lead bij het vernieuwen of ontwikkelen van een cursus.

De onderzoeker die bij de ontwikkelgroep aansluit
bekijkt de inhoud van de cursus op de juistheid
van de informatie en checkt deze op de laatste
wetenschappelijke inzichten. Omdat er niet voor
ieder onderwerp ‘hard’ wetenschappelijk bewijs
voor handen is, werken de onderzoekers en praktijkprofessionals samen in de ontwikkelgroepen,
zodat ook practice-based-evidence kan worden
meegenomen in de ontwikkeling van de cursussen - evidence-informed werken noemen we dat.”

via de cursuscentrum de juiste informatie én de
meest recente informatie bevatten.
Ten tweede hebben wij de verantwoordelijkheid
om ervoor te zorgen dat de cursussen die wij aanbieden van goede kwaliteit zijn, dit betekent dat de
inhoud van de cursussen correct en up-to-date
moet zijn. Als expertisecentrum ontwikkelen we
nieuwe kennis en zijn we op de hoogte van wetenschappelijk ontwikkelingen. Deze nieuwe kennis
en onze expertise willen we graag delen.

Waarom is het belangrijk dat
onze cursussen onderbouwd zijn?
“Ten eerste is het in het belang van onze dove en
slechthorende leerlingen en onze leerlingen met
een TOS. Zij hebben recht op begeleiding van
praktijkprofessionals die weten wat de kinderen
nodig hebben en wat voor hen werkt. Daarom is
het belangrijk dat de cursussen die Auris aanbiedt

Als klant van het Auris Cursuscentrum moet je er
vanuit kunnen gaan dat de inhoud van een cursus
klopt én de meest recente, beschikbare informatie
bevat, zodat je na afloop van de cursus vaardig
aan de slag kan met de begeleiding van het dove
of slechthorende kind of kind met een TOS, slagvaardig dus!”

“

Onze leerlingen hebben
recht op begeleiding van
praktijkprofessionals die weten
wat ze nodig hebben en wat
voor hen werkt.
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“

Brigitta Keij
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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.

PROGRAMMA FF LUISTEREN
Dit wetenschappelijk onderbouwde programma heeft als doel leerlingen met een
gehoorverlies in de leeftijd van 9-13 jaar meer kennis en inzicht te geven in hun gehoorverlies,
de werking van hun hoorhulpmiddelen (psychoeducatie) en wat hun slechthorendheid voor
hen als individu betekent.
Aan de hand van het werkboek FF luisteren gaan
ouders, begeleiders of leerkrachten met hun
slechthorende kind of leerling in gesprek over
horen, verstaan en hoor apparatuur. Het kind leert
zo te praten over zijn of haar beperking. Dit draagt
bij aan de acceptatie van de slechthorendheid als
onderdeel van de eigen identiteit en het ontstaan
van een reëel zelfbeeld. Daardoor durft het kind in
de klas en daarbuiten vaker aandacht te vragen
voor zijn of haar beperking, wat bijdraagt aan
empowerment.

Handleiding en werkboek
FF luisteren bestaat uit een handleiding voor de
begeleider en een werkboek met opdrachten
voor het kind. De opdrachten in het werkboek
zijn verdeeld over drie hoofdthema’s:
> de eigenheid van het kind,
> horen en verstaan,
> hoor apparatuur.

Volledig
Herziene
uitgave 2021

Het werkboek is te bestellen voor 15 euro via
onze webshop: www.auris.nl/diensten/ff-luisteren
Hier kun je ook de bijbehorende handleiding voor ouders,
begeleiders of leerkrachten GRATIS downloaden.
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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 vernieuwingen 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 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.
Per 1 februari 2021 is Elise de Bree benoemd
tot hoogleraar Taalontwikkelingsstoornissen
in passend onderwijs’. De bijzondere leerstoel
wordt bekostigd door de Koninklijke Auris
Groep.
De Bree: “Met mijn leerstoel wil ik eraan bijdragen dat taalproblemen op school worden
herkend, en dat kinderen met een taalontwikkelingsstoornis in het onderwijs de juiste
hulp en ondersteuning krijgen. TOS heeft bijvoorbeeld gevolgen voor het leren lezen, en
voor de schoolse ontwikkeling. De toename
van de bekendheid van TOS zal er hopelijk
toe leiden dat taalproblemen van kinderen
sneller herkend worden.”
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CURSUSLOcATIES

PRAKTISCHE ZAKEN

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

Aanmelden
• Ga naar auris.nl/cursus. Hier vind je meer informatie over alle cursussen.
•D
 e 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.
• L og in op jouw account en meld je online aan.

Hieronder het overzicht van onze vaste leslocaties:

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:

UTRECHT
Agavedreef 92
3563 EN Utrecht

cursuscentrum@auris.nl
085 773 42 48
Ga Voor
INSCHRIJVEN,
MOGELIJKHEDEN
of ADVIES naar
Auris.nl/cursus
of bel het Auris
cursuscentrum
085 773 42 48

Hooglandseweg Noord 140
3813 VE Amersfoort
NOORD HOLLAND
Daslookweg 2
2015KN Haarlem
ZUID HOLLAND
Obrechtstraat 2
2324 VN Leiden
Kraaijeveldstraat 2
3078 PE Rotterdam
NOORD BRABANT
Populierlaan 11
4621 CH Bergen op Zoom
Marslaan 7
4624 CT Bergen op Zoom
Dirk Hartogstraat 10
4812 GE Breda
ZEELAND
Voorstad 78
4461 KP Goes
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COLOFON

CONTACT

(Hoofd)redactie:
Ellen van Beek, Anne van Bochove, Paula van Egmond - Auris
Art direction & Grafisch ontwerp:
Marieke Bokelman, Rotterdam - LOS
Fotografie:
Studio Oostrum, Den Haag
Interviews:
Daniëlle Hermans en Conny Rijken
Drukwerk:
Quantes, Rijswijk
Aan deze uitgave werkten ook nog vele andere betrokkenen mee,
waarvoor onze hartelijke dank!

Koninklijke Auris Groep
Ammanplein 2
3031 RT Rotterdam
Postadres
Postbus 3192
3003 AD Rotterdam
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Ga Voor
INSCHRIJVEN,
MOGELIJKHEDEN
of ADVIES naar
Auris.nl/cursus
of bel het Auris
cursuscentrum
085 773 42 48

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