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AURIS HEEFT VIER AANMELDPUNTEN

• Aanmeldpunt Noord/West
• Aanmeldpunt Midden
• Aanmeldpunt Zuid
• Aanmeldpunt West

Via onderstaande link kunt u het aanmeldpunt zoeken waar u een 
arrangement kunt aanvragen.
Aanmeldpunt zoeken – Simea

https://simea.nl/aanmeldpunt-zoeken


AANMELDPUNT WEST 

• Aanvragen voor onderzoek op het Audiologisch Centrum
• 010-4132280 - Aanmelden – Auris

• Aanvragen Auris Zorg / Auris Ambulante Behandeling
• 010-2431660 – aanmeldpuntrotterdam@auris.nl

• Aanvragen onderwijsarrangement
• 010-2431660 – aanmeldpuntrotterdam@auris.nl

• Aanvragen Consultatie & Advies
• https://auris.nl/consultatie-advies/ rechtstreeks via de website

https://auris.nl/aanmelden/
mailto:aanmeldpuntrotterdam@auris.nl
mailto:aanmeldpuntrotterdam@auris.nl
https://auris.nl/consultatie-advies/


AURIS ZORG
Auris Behandeling

Diagnose TOS gesteld door (en verwijzing van) klinisch-fysicus audioloog of 
medisch specialist is nodig voor behandeling: 
• Auris behandelgroepen doof/slechthorend of TOS
• Auris ambulante behandeling in de kinderopvang
• Auris ambulante behandeling in het gezin
• Auris krachttraining

Consultatie & Advies in kinderopvang, voorschool, peuterspeelzaal
• gratis – rechtstreeks aanmelden via de website 

https://auris.nl/consultatie-advies/
• geen diagnose nodig

https://auris.nl/diensten/

https://auris.nl/diensten/behandelgroep-d-sh/
https://auris.nl/diensten/behandelgroep-tos/
https://auris.nl/diensten/ambulante-behandeling-op-locatie/
https://auris.nl/diensten/auris-ambulante-behandeling-in-gezinnen/
https://auris.nl/diensten/krachttraining/
https://auris.nl/consultatie-advies/
https://auris.nl/diensten/


CONSULTATIE & ADVIES
Wanneer? 

• Er is een handelingsverlegenheid met betrekking tot een leerling die 
doof/slechthorend is, of problemen heeft in de communicatie (die verder gaat 
dan NT-2 problematiek)

• Er is een observatie vanuit meerdere invalshoeken, waaronder cluster 2, nodig
• Er zijn handelingsgerichte adviezen gewenst, gerelateerd aan de 

onderwijsbehoefte van de leerling

• Hoe? 
• www.auris.nl  direct aanmelden Consultatie & Advies
• Korte, gerichte hulpvraag formuleren
• Onderliggende documenten uploaden

http://www.auris.nl/
https://auris.nl/consultatie-advies/


AANVRAAG ARRANGEMENT
Er zijn onderwijsbehoeften die voortkomen uit problemen met de communicatie:
• Er is sprake van een groot gehoorverlies
Of
• Er is sprake van een TOS met een dusdanige grote ernstmaat dat hulp vanuit Auris gewenst 

is

En er is een ondersteuningsvraag:
• School heeft meer of andere hulp nodig dan vanuit de eigen zorgniveaus kan worden 

ingezet. 

 School vraagt een arrangement aan! 
(behalve een onderwijsarrangement voor hele jonge kinderen)
Zie ook:  https://auris.nl/aanmelden/

https://auris.nl/aanmelden/


SIMÉA RICHTLIJN 
TOELAATBAARHEID

10 maart 2023

Richtlijn is te vinden onder deze link.

https://simea.nl/media/richtlijnen/simea-brochure-richtlijn-toelaatbaarheid-20170901.pdf


ARRANGEMENTEN

Passend onderwijs “regulier waar kan, speciaal waar nodig”

• Ondersteuningsarrangement op regulier onderwijs/ SBO
• Onderwijsarrangement = speciaal onderwijs (Auris school)

Aanvragen via het dichtstbijzijnde aanmeldpunt.

https://simea.nl/aanmeldpunt-zoeken


AURIS CURSUSCENTRUM 
Trainingsdoelen
• Je kunt signalen van TOS/ SH herkennen en benoemen
• Je weet wat de algemene gevolgen van TOS/ SH kunnen zijn.

Resultaat
• Je speelt een significante rol in het eerder signaleren van leerlingen met kenmerken van 

TOS/ SH en schakelt de juiste expertise in.

Zie: Online brochure 2022-2023

https://onlinetouch.nl/auris/auris-cursusgids-2022-2023-v2?html=true#/0/


EXTRA INFORMATIE

Signaleringsposters “Heeft Jos een TOS?”
(posters die helpen om snel een TOS te herkennen). 

Poster ‘Een dove of slechthorende leerling in de klas’. 

https://tosinbeeld.nl/materialen/tos-signaleringsposter/
https://shop.auris.nl/een-dove-of-slechthorende-leerling-in-de-klas
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