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Datum:  14-11-2022 

Betreft: Auris Aanmeldpunt – contactpersoon  SWV Berséba 

 

 

Beste intern begeleider, zorgcoördinator en/of andere betrokkene, 
 

Auris is er voor leerlingen die ondersteuning nodig hebben met betrekking tot spraak, taal of gehoor. 
Mogelijk kent u leerlingen waarbij sprake is van een (vermoeden van een) taalontwikkelingsstoornis (TOS) of 
slechthorendheid. Sommige leerlingen komen goed mee. Sommige niet. Als de school hier ondersteuningsvragen over 
heeft zijn wij van het Auris Aanmeldpunt de plek waar uw vragen gesteld kunnen worden.  

In deze brief willen wij u informeren over de mogelijkheden die Auris biedt. 

 

Auris heeft diverse afdelingen: 

- Het Auris Audiologisch Centrum: voor onderzoek (https://auris.nl/audiologisch-centrum/ ) 

- De Dienst Ambulante Behandeling: voor begeleiding in de thuissituatie (https://auris.nl/diensten/auris-

ambulante-behandeling-in-gezinnen/ ) 

- De Ambulante Dienst: voor ondersteuning in het onderwijs (https://auris.nl/diensten/ondersteuning-regulier-

onderwijs/ ) 

- Het Auris Cursuscentrum: voor scholing  (https://shop.auris.nl/cursussen ) 

- De Auris locaties: voor behandeling, onderwijs en scholing (https://auris.nl/locaties/ ) 

- Het Auris Aanmeldpunt: uw aanspreekpunt voor vragen die gaan over aanmelding voor ondersteuning in het 

onderwijs en/of zorg in de thuissituatie (https://auris.nl/aanmelden/voor-professionals-onderwijs/   en 

https://auris.nl/aanmelden/voor-professionals-zorg/ ) 

 
Het is voor u van belang om de kortste routes te kennen als er zorgen zijn over de spraak, taal of het gehoor van uw 
leerling. Wij helpen u graag met het vinden van de juiste afdeling.  
 
Het Auris Aanmeldpunt kan, indien gewenst, ook een presentatie verzorgen.  Ook een Teams- of Zoombijeenkomst is 
uit ervaring praktisch en haalbaar gebleken. Het biedt de gelegenheid om in een kort tijdsbestek veel professionals 
tegelijk te informeren, de informatie kan bezinken en na afloop kan er telefonisch worden ingegaan op uw casus.   
Een presentatie op locatie is ook mogelijk – mits eventuele maatregelen rond COVID 19 dat toelaten. 
 

In bijgevoegd overzicht kunt u zien wie de contactpersoon (met contactgegevens) voor uw school is.  

Graag hebben wij contact met u als u een leerling wilt aanmelden voor een arrangement of samen (anoniem) wilt 

nadenken over welke (vervolg)stappen er genomen moeten worden. Valt uw school buiten het gebied van Auris 

Aanmeldpunt Rotterdam en weet u niet met welk Aanmeldpunt u contact op moet nemen, of heeft u algemene 

vragen, neemt u dan contact op met Ada Pieterse. 
 
Met vriendelijke groet, 
Het team  van Auris Aanmeldpunt Rotterdam 
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Overzicht contactpersonen Auris Aanmeldpunt Rotterdam 2022-2023 
 

Geografisch vallend  
in het gebied (van SWV) 

Contactpersoon  
Auris Aanmeldpunt Rotterdam 

 

Delft e.o / Lansingerland Regina Keeldar r.keeldar@auris.nl  
06-19953890 

Hoeksche Waard Mirjam Dijkstal m.dijkstal@auris.nl  
06-22497217 

Ridderkerk/Barendrecht Carry Everstein c.everstein@auris.nl  
06-34372453 

Rotterdam Regina Keeldar r.keeldar@auris.nl  
06-19953890 

Schiedam/Vlaardingen Sascha Schermer s.schermer@auris.nl  
06-42268823 

Drechtsteden Ada Pieterse a.pieterse@auris.nl  
06-26684056 

Dordrecht Eline Gijsbertsen e.gijsbertsen@auris.nl  
06-15095656 

Midden-Holland Marjon Verhoef m.verhoef@auris.nl  
06-29413983 

Gorinchem Mirjam Dijkstal m.dijkstal@auris.nl  
06-22497217 

Aan den IJssel Diane Lorenzini d.lorenzini@auris.nl  
06-42268825 
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