
Verhuizing
De Auris Prof. Groenschool doet mee aan 
de pilot ‘Bibliotheek op de basisschool’. 
Het doel van het project is verbetering van 
leesgedrag en leesprestaties van leer lingen. 
Bibliotheek Eemland biedt de school een 
dienstenpakket aan dat bestaat uit: een 
collectie boeken, vier uur per week onder
steuning van een bibliotheekmedewerker, 
een cursus voor leescoördinatoren en voor 
alle leerlingen een gratis bibliotheek
abonnement. 
De school start op 18 augustus 2011 
in één gebouw. Het nieuwe adres is: 
Hooglandsewegnoord 140,  
3813 VE Amersfoort.

De afgelopen maanden waren voor 
het speciaal onderwijs in Nederland 
en daarmee ook voor Auris roerige 
tijden. De plannen van de minister 
voor de invoering van Passend On-
derwijs in 2012 en de bezuiniging 
leverden nogal wat commotie op. En 
terecht, want door de maatregelen 
die de minister begin dit jaar voor-
stelde, zou er weinig over blijven 
van het speciaal onderwijs.

Roerige tijden
Inmiddels zijn we een half jaar verder 
en is de bezuiniging met een jaar 
uitgesteld, blijken de cijfers over de 
groei in het speciaal onderwijs niet 
te kloppen en geeft de Evaluatie- en 
Adviescommissie Passend Onderwijs 
(ECPO) het advies om nog eens heel 
goed naar de plannen te kijken. 
Wat betekent dit voor Auris? In 
ieder geval is het nog niet nodig om 
vóór de aanstaande zomervakantie 

collega’s op een afvloeiingslijst te 
plaatsen. Dit zal op zijn vroegst in 
juni 2012 gebeuren. De gevolgen van 
de bezuiniging zullen in 2013 merk-
baar worden. Voor onze leerlingen 
zal er komend schooljaar dus niets 
veranderen. 
Toch zullen er de komende tijd 
verschillende zaken binnen Auris 
gaan veranderen. Om de leerlingen 
en cliënten beter te kunnen onder-

steunen en klaar te zijn voor Passend 
Onderwijs gaan we in regio’s werken. 
Dit is al eerder in gang gezet, maar 
het komende schooljaar gaan we 
hier daadwerkelijk mee aan de slag. 
Ook wordt de samenwerking met de 
NSDSK en Pento intensiever. Welke 
plannen Bestuur en Management 
daarvoor hebben, lees je op pagina 6 
van deze Auris.com. 
Vrij snel na de zomervakantie orga-
niseren we weer regionale medewer-
kerbijeenkomsten. Daar hoor je meer 
over de ontwikkeling die Auris gaat 
doormaken en de invoering van Pas-
send Onderwijs. 

130
is het aantal kilometers van de Tour 
d’Auris 2011. De fietstocht ging dit 
jaar door het Groene Hart. Negen 
fanatieke fietsers meldden zich 
zaterdagmorgen 14 mei jl. in Gouda. 
Onder leiding van onze medewerker 
op de afdeling financiën, Reinder-
Jan Hackenkruger, fietsten we voor 
Artsen zonder Grenzen. Reinder-Jan 
doet dit jaar mee aan de Tour for life 
(www.tourforlife.nl). Hij vertrekt 
28 augustus vanuit Italië om naar 
Nederland te fietsen en zo voor het-
zelfde doel geld in te zamelen. Volg 
hem op www.teamfiets.nl of op  
twitter@Reinder-Jan. De opbrengst 
van de Tour d’Auris 2011 was  
€ 800,00 en omdat Auris het bedrag 
verdubbelde, gaat er € 1600,00 naar 
Artsen zonder Grenzen.  

Om als zelfredzame burger in onze 
maatschappij te kunnen functio-
neren, zijn een goede mondelinge 
en schriftelijke taalvaardigheid van 
groot belang. Deze vaardigheden 
beïnvloeden de ontwikkeling van 
het zelfbeeld en zelfvertrouwen van 
kinderen. Ik vind het boeiend om 
voor onze doelgroep passende bege-
leidingsvormen te zoeken. Daarom 
richt ik me binnen Auris vooral op 
het ontwikkelen van producten en 
cursussen op het gebied van ernstige 
leesproblemen en dyslexie. Zo ben ik 
onder andere bezig met het ontwik-
kelen van het begeleidingsprotocol 
‘Effectieve leesbegeleiding voor kin-
deren met ESM’. Dit praktijk gerichte 
instrument is bruikbaar voor AD-ers, 
IB-ers en RT-ers.

Janny Bosscher
ambulant dienstverlener
dyslexie specialist, Master SEN

ik@auris

Brochure
Kenmerkende 
taalaspecten 
vernieuwd

De brochure ‘Kenmerkende 
taal aspecten bij personen met 
ASS’ is in april 2011 uitgekomen 
in een vernieuwde versie. Niet 
alleen de vormgeving is in een 
nieuw jasje gestoken, ook de 
inhoud is herzien en aangevuld 
naar de nieuwste inzichten en 
theoretische achtergronden 
over autisme en communicatie. 
Praktijkvoorbeelden en citaten 
verlevendigen en verduidelijken 
de theorie.
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Ouders delen ervaringen op  
Auris Hildernisseschool

Max krijgt vlak voor zijn eerste verjaardag 
een cochleair implantaat (CI)

Lekker in je vel en goede resultaten  
behalen

Auris.com is een personeelsblad voor alle medewerkers van de Koninklijke Auris Groep
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De brochure kost 10 euro en  
bestel je via  
aurisdienstverleninghouten 
@auris.nl
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Niet onvoetig 

maar wel onhandig

Kenmerkende taalaspecten  

bij personen met autisme

maart 2011
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‘Ouders informeren over 
ESM en hen bijeen 
brengen om ervaringen 
te delen, zijn de twee 

voornaamste redenen om deze 
bijeen komsten te organiseren’, zegt 
de directeur van de Hildernisse-
school, Madeleine Stassen. ‘Al jaren 
besteden we op ouderbijeenkomsten 
aandacht aan diverse onderwerpen, 
ook aan ESM. Maar toch merken 
we in gesprekken dat er behoefte is 
aan meer gerichte informatie, aan 
advies en praktische tips over de 
omgang met het kind. Dat is precies 
wat wij in samenwerking met Auris 
Gezinsbegeleiding Rotterdam sinds 
dit schooljaar bieden tijdens de vier 
ESM-voorlichtingsbijeenkomsten.’

Dialoog
‘De dialoog tussen ouders onderling 
is een belangrijk onderdeel van de 
bijeenkomsten. Het is dus niet zo dat 
de trainer voortdurend het woord 
heeft. Ouders vinden het juist prettig 

Auris Gezinsbegeleiding Rotterdam 
gezinsbegeleiding@auris.nli

Tijdens de vier bijeenkomsten komen de volgende thema’s aan de 
orde: 

ESM informatie en advies
ESM is een onzichtbare handicap. In een algemene voorlichtings-
bijeenkomst wordt met videobeelden uitleg gegeven over deze ingrij-
pende problematiek. Wat is ESM en wat betekent dit voor ouders? 

ESM en communicatie
Een kind met ESM heeft problemen met de spraak- en taalontwikke-
ling; deze problemen kunnen grote gevolgen hebben. Als een kind iets 
niet goed begrijpt of niet goed duidelijk kan maken wat het bedoelt, 
kan dat leiden tot misverstanden in de communicatie. Tijdens deze 
bijeenkomst staat het praten met en het luisteren naar kinderen 
centraal.

ESM en sociale vaardigheden
Een deel van de kinderen met ESM ontwikkelt ook gedragsproblemen. 
Kinderen kunnen extreem stil en teruggetrokken zijn of uit frustratie 
agressief gedrag vertonen. In deze bijeenkomst staat het belang van 
sociale weerbaarheid centraal en wordt er aandacht besteed aan sociale 
vaardigheden.  

ESM en opvoeden
Opvoeden is een voortdurende interactie tussen ouder en kind. Com-
municatie staat hierbij centraal. Als de communicatie met je kind 
moeizaam verloopt, is opvoeden ook moeilijk. Tijdens deze bijeen-
komst komt een aantal opvoedingsvaardigheden aan bod.

‘In de gesprekken  
met ouders zie ik soms 
letterlijk het kwartje 

vallen’

Voorlichting voor ouders van kinderen met ESM voorziet in grote behoefte

Ouders delen ervaringen  
op Auris Hildernisseschool

Kinderen met ernstige spraak-/ taalmoeilijkheden (ESM) kampen met een 
onzichtbare handicap. Communiceren is voor hen geen gesneden koek. 
Voor ouders van deze kinderen kan de opvoeding een pittige uitdaging zijn. 
Speciaal voor deze ouders organiseert de Auris Hildernisseschool jaarlijks 
een viertal voorlichtingsbijeenkomsten. 

elkaars ervaringen te horen en zelf te 
vertellen wat zij meemaken met hun 
kind. Uit de vele positieve reacties 
in de evaluaties blijkt dat ouders erg 
veel aan de bijeenkomsten hebben. 
We merken zelf dat deze bijeenkom-
sten effectiever zijn dan de algemene 
ouderavonden. We hebben dit jaar al 
veel ouders bereikt, maar nog lang 
niet allemaal. Bovendien komen er 
elk jaar nieuwe ouders bij. Voor hen, 
maar ook voor ouders die al eens 
geweest zijn en nog meer vragen 
hebben, blijven we deze bijeenkom-
sten organiseren.’ 

Hartverwarmend
‘Hartverwarmend’, noemt Francina 
van der Pol van Auris Gezinsbege-
leiding Rotterdam de reacties van 
ouders na de voorlichtingsbijeen-
komsten. Francina leidt samen met 
drie collega’s een groot deel van de 
bijeenkomsten en geeft uitleg over 
ESM. ‘Als een moeder zegt: ‘Nu 
pas begrijp ik mijn kind!’ merk je 

dat onze voorlichting in een grote 
behoefte voorziet. Ik denk dat de vier 
bijeenkomsten goed in de agenda van 
ouders passen. In vier bijeenkomsten 
kunnen we mooi de belangrijkste 
thema’s behandelen (zie kader).’ 
Bovendien zijn de bijeenkomsten als 
geheel maar ook afzonderlijk heel 
goed te volgen.

Gezinsbegeleiding
‘In de gesprekken met ouders zie ik 
soms letterlijk het kwartje vallen. 
‘Oh, dus mijn kind heeft wel degelijk 
iets!’ Opluchting maar ook erkenning 
en herkenning lees ik van de gezich-
ten af. Op de bijeenkomsten vertel ik 
ook over de mogelijkheden van Auris 
Gezinsbegeleiding. Waar sommige 
ouders hier eerder niet over wilden 
horen, staan ze er na de voorlichting 
toch meer voor open. De stap naar 
verdere hulp voor ouders is door de 
bijeenkomsten kleiner geworden. 
Ze hebben gezien dat wij praktische 
tips en adviezen kunnen geven die de 
ESM-problematiek bij kinderen veel 
inzichtelijker maakt.’ 

Worstelen 
‘Ik kom naar elke voorlichtingsbij-
eenkomst op de Hildernisseschool’, 
zegt Shiuanwen Chu, moeder van 
Lennert. ‘Mijn zoon heeft ESM en 
autisme en zit al drie jaar op deze 
school. Inmiddels weet ik al behoor-
lijk wat over ESM, maar ik merk dat 
vooral ouders van jongere kinderen 
veel vragen hebben. Zij worstelen 
nog met het accepteren van de  
ESM-problematiek en hebben 
behoefte aan gesprekken met lot-
genoten. Ze willen zich uiten, vragen 
stellen en horen hoe andere ouders 
het doen. Wat dat betreft verbaast 
het me dat nog niet alle ouders naar 
een voorlichtingsbijeenkomst zijn 
geweest. Je steekt er zo veel van op! 
Je moet er gewoon even de tijd voor 
nemen. De bijeenkomsten zijn steeds 
goed georganiseerd en de voorlich-
ters vertellen in begrijpelijke taal 
over ESM. De volgende keer ga ik 
weer; ik wil er niets van missen.’



Gezelschapsspel  
SeCZ TaLK
Het spel is ontwikkeld voor jongeren 
in de leeftijd van 12 tot 25 jaar met 
een beperking en wordt samen met 
een volwassen spelleider gespeeld. 
Tijdens het spel praten de spelers 
over relaties, intimiteit en seks. 
Rebekka Everts is coördinator van de 
werkgroep ‘Lessen seksuele opvoe-
ding’ op het Auris College Utrecht 
en zij probeerde het spel uit in een 
examenklas. Het is aan te bevelen dit 
spel pas na een aantal lessen seksuele 
opvoeding te gaan spelen want de 

Broers - Frères -

Gilian, Justen en nick zijn straks verzekerd van een baan. Deze leerlingen van het Auris College Rotterdam en  
het Auris College utrecht vertellen over hun passie voor metaaltechniek en lassen in het bijzonder. Het lassen gaat 
Gilian en Justen zelfs zo goed af dat ze eerste prijzen winnen tijdens laskampioenschappen. 

Gilian Remkes (17)  
uit Barendrecht
vmbo 4, Auris College Rotterdam

‘Ik wil een allround vakman worden’

‘Lassen is mijn ding! Een stevige, waterdichte las maken 
vind ik heel leuk om te doen. Op mijn dertiende zag ik 
mijn oom lassen en werd ik al enthousiast. Ik heb op een 
gewone basisschool gezeten, maar kwam door mijn ESM 
uiteindelijk op het Auris College Rotterdam terecht. Op 
deze school gaat het goed; mijn woordenschat is groter 
geworden en ik kan beter formuleren. Ik doe metaal-
techniek en volg de praktijklessen op het IJsselcollege 
in Capelle aan den IJssel. Ik ben leergierig en wil zoveel 
mogelijk lascertificaten halen. Nu zit ik op niveau 1. Mijn 
doel is om een allround vakman te worden. Mijn praktijk-
examen heb ik gehaald toen ik derde werd in de categorie 
MAG-lassen (Metal Active Gas) tijdens de regionale kam-
pioenschappen. Ik was heel zenuwachtig maar nam de 
tijd om me goed voor te bereiden. Dat hielp. Binnenkort 
ga ik stagelopen bij een technisch leerwerkbedrijf.’ 

termen die gebruikt worden, moeten 
bekend zijn. Ook moeten de leerlin-
gen al enigszins gewend zijn om te 
praten over dit onderwerp en zich 
veilig voelen in de groep.G E H O O R D  G E Z I E N  G E L E Z E N
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Nick van Schaik (16)  
uit Veenendaal
Praktijkroute vierdejaars, Auris College utrecht

‘Moeilijk om platte las te leggen’

‘Ik heb dit jaar een lascursus gedaan op school. In het 
begin vond ik het leuk en interessant. Je bent met vuur 
bezig en zo. Maar ik moet steeds moeilijkere dingen 
leren. Bijvoorbeeld een hoeklas leggen of een platte las. 
Die hoeklas lukt wel, maar die platte las vind ik lastig. 
Stoppen mag niet. Je moet van school die cursus afma-
ken omdat je dan een officieel lasdiploma hebt en dat is 
handig voor later. Toch wil ik liever de detailhandel in. 
Ik loop stage bij een supermarkt en dat bevalt me goed. 
Je gaat met klanten om en helpt ze. Ik heb een 0-uren-
contract gekregen. Ze zijn tevreden met me ondanks 
mijn ESM. Ik houd van actie. Werken in een winkel past 
beter bij me dan stilzitten in een lasbox. Maar wie weet? 
Als ze straks lassers nodig hebben, ga ik misschien toch 
lassen.’ 

Justen Wawoe (16)  
uit Rotterdam
Eindexamenleerling vmbo, Auris College Rotterdam

‘Onderwaterlassen is mijn droom’

‘Voordat ik aan de opleiding metaaltechniek begon, had 
ik nooit gedacht dat ik zoveel prijzen zou winnen. Ik heb 
drie lashelmen gekregen! Eentje heb ik aan mijn docent 
van het IJsselcollege geschonken. Ik dank alles aan hem 
en hij is mijn held. Ben niet zo’n brave jongen, weet je, 
maar door veel met hem te praten, ga ik mijn examen 
halen. Mijn school geeft me de kans om door te gaan, ook 
al heb ik vaak mijn werk te laat ingeleverd. Problemen 
met mijn slechthorendheid heb ik niet. Docenten houden 
er rekening mee en ik kan goed liplezen. Ik ben al aange-
nomen bij Hollandia BV, dat beroemde staalbouwbedrijf 
uit Krimpen aan den IJssel. Daar ga ik een tweejarige op-
leiding doen, mijn lascertificaten halen en veel ervaring 
opdoen. Mijn droom is om onderwaterlasser te worden. 
Ik voel me goed bij lassen en kan me in het lashok lekker 
ontspannen.’

3Lassen is mijn ding!
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informatie over de voorstelling:  
www.hetlagelicht.nl
marokko-project.blogspot.com

i

www.opeigenbenen.nu
www.transitiesinzorg.nl
kijk voor een uitgebreidere 
bespreking op intranet

i

www.deafinthepicture.nli

‘Onze leerlingen hebben echt talent, 
je pikt de toneelspelers er zo uit’, 
zei de enthousiaste directeur van 
de dovenschool in Tanger na de 
voorstelling ‘Broers’ en een drama-
workshop. ‘Wij zouden het heel erg 
fijn vinden als jullie nog eens komen 
en ons leren om dramalessen aan 
de kinderen te geven’, vervolgde ze. 
De leerlingen van de school waren 
speciaal teruggekomen van vakantie 
om de voorstelling en workshop mee 
te maken. 

‘Broers’ speelde in de week van 
10 tot 15 april jl. op twee Marok-
kaanse doven scholen en tijdens het 
congres in Casablanca. De reacties 
waren boven verwachting positief. 
Volgens veel congresbezoekers was 
dit één van de hoogtepunten van het 
congres. 
Broers gaat over twee broers; de een 
is horend, de ander is doof. De open 
en soms confronterende manier 
waarop de broers met elkaar omgaan 
in het stuk spreekt veel mensen aan. 

Heb je een boek gelezen, film gezien 
of lezing gehoord die de moeite waard 
is om te delen met je collega’s? Mail je 
recensie, maximaal 100 woorden, naar 
redactie@auris.nl.

De voorstelling werd in het Neder-
lands gespeeld met Franse en Arabi-
sche boventitels. Deze tournee van 
‘Broers’ is mede mogelijk gemaakt 
door Auris en het Marokkofonds.
De voorstelling ‘Broers’ speelt ook 
nog in Nederland. 

Leerlingen van de 
dovenschool in 
Casablanca werken 
enthousiast mee aan 
de dramaworkshop 
die na de voorstelling 
‘Broers’ werd 
gegeven. Auris werkt 
intensief samen met 
deze school binnen 
het Matraproject, 
met als doel: de 
verbetering van het 
dovenonderwijs in 
Marokko.

Deaf in the picture 
2011
Tijdens ‘Deaf in 
the Picture 2011’ 
zijn meer dan 
tachtig speelfilms, 
documentaires en 
korte films te zien 
over doven, maar 
ook films die door 
dove cineasten 
gemaakt zijn. 
Waar mogelijk 
zijn de makers aanwezig. De 
films worden ondertiteld in het 
Engels en het Nederlands en/of 
voorzien van een live-gebarentolk, 
zodat alle vertoningen volledig 
toegankelijk zijn voor zowel dove als 
horende bezoekers. 
Van 23 tot en met 26 juni 2011 
in Bioscoop Het Ketelhuis in 
Amsterdam.



Max 

De kracht van de keten

Bijna alle processen binnen Auris verlopen in een 
aantal stappen en vormen zo een keten. De schakels 
in die keten moeten op elkaar aansluiten en soepel 
in elkaar overlopen. In het artikel over Max Aalders 
vertellen de betrokkenen hoe het hulptraject er vóór 
en na de CI-operatie van Max uitziet. Zijn spraak- en 
taalontwikkeling verloopt gunstig dankzij de inzet 
van zijn ouders, de begeleiding vanuit Auris en het 
CI-team van het Erasmus MC. 

Corine Aalders- 
Van Vuren
Moeder van Max  

‘Max is een  

wonderkind’

‘In de kraamtijd heb ik al door dat Max iets mankeert. Hij 
kijkt heel aandachtig en schrikt als ik hem aanraak. Net 
twee weken oud is het resultaat bij de afgenomen gehoor-
test en ook bij de daaropvolgende testen negatief. Na een 
onderzoek op het Audiologisch Centrum blijkt dat hij 
doof is aan beide kanten. De wereld staat stil en ons ver-
driet is groot. Maar je moet door. In het Sophia Kinder-
ziekenhuis krijgt Max een proef met hoortoestellen. Wij 
merken al snel dat dit niet gaat werken en dringen aan op 
een CI-traject. Max komt hiervoor in aanmerking en ons 
mannetje is in januari fantastisch goed geopereerd door 
dokter Hoeve. Wij zijn hem zo dankbaar! Ook zijn we 
enorm blij met Heddi die ons gebarentaal leert en Mirjam 
die Max hoortraining geeft. Iemand zei eens: ‘Je hoeft het 
niet leuk te vinden om een doof kind te krijgen, maar je 
bent er wel een rijker mens door geworden.’ Dat klopt, 
het verdriet heeft een plekje gekregen en ik had het niet 
willen missen. Max is een wonderkind, hij komt er wel.’

Heddi de Man-Wolff
Communicatiedocent nGt, Auris Gezins
begeleiding Rotterdam

‘Aanraking en 

mimiek zijn  

belangrijk’

‘De ouders van Max hadden na de diagnose veel vragen 
over het doof zijn van Max, zijn toekomst en de doven-
cultuur. Omdat ik zelf doof geboren ben, kan ik veel 
informatie en ervaringen uitwisselen. Het is belangrijk 
dat je een dove baby vanaf zes maanden gebarentaal 
aanbiedt. Het aanbod maakt dat kinderen gaan begrijpen 
wat je wilt overbrengen. Een doof kind mist de stem van 
de vader en moeder en daarom zijn aanraking en mimiek 
voor deze kinderen essentieel. Ik geef ouders training 
in de Nederlandse Gebaren Taal (NGT) en kom bij hen 
thuis om dit in de praktijk te oefenen. Bijvoorbeeld: hoe 
maak je oogcontact, hoe krijg je de aandacht en hoe wijs 
je naar voorwerpen? De ouders van Max hebben dit heel 
goed opgepakt. Hij boft met zulke ouders! Max leert in-
middels horen en praten met een CI. Daarnaast blijft het 
gebarenaanbod belangrijk.’ 

Mirjam Olthof
Gezinsbegeleider, Auris Gezins
begeleiding Rotterdam

‘Eerste woordjes 

komen er aan’

‘De essentie van mijn werk is dat je ouders en kinderen 
helpt in het optimaliseren van de communicatie en de 
hulpmiddelen biedt die daarvoor nodig zijn. Ook onder-
steun ik ouders in hun verwerkingsproces; een kind met 
een beperking heeft een enorme impact. Sinds augustus 
2010 kom ik met veel plezier bij Max thuis. Samen met 
zijn betrokken ouders bekijken we wat hij nodig heeft. 
Toen duidelijk werd dat de hoortoestellen onvoldoende 
versterking boden, wilden de ouders snel een CI-traject 
starten. Een ingrijpende en spannende periode. Na de 
geslaagde ingreep geef ik Max hoortraining en heb ik 
contact met het CI-team tijdens de afregeling van zijn 
CI. Max hoort nu tussen de 25 en 30 decibel. Door zien 
en ervaren leer ik hem (spraak)geluiden herkennen 
en onderscheiden. Max brabbelt en de eerste woordjes 
komen er aan! Na de zomer gaat hij naar een Auris-
peuterbehandelgroep waar verder wordt gewerkt aan zijn 
communicatieve ontwikkeling.’ 

Hans Hoeve
Knoarts, Sophia Kinderziekenhuis
Erasmus MC.

‘De ouders  

beslissen‘

‘We streven ernaar om kinderen die doof zijn geboren zo 
jong mogelijk uit te rusten met een cochleair implantaat 
omdat ze dan beter gesproken taal verwerven. Dat heeft 
te maken met het programmeren van je hersenbanen 
in de eerste zes levensjaren. Jaarlijks implanteren we 
veertien tot twintig kinderen in het Sophia. Daar gaat 
een maandenlang onderzoekstraject aan vooraf. Dat 
doet het CI-team dat bestaat uit een kno-arts, audioloog, 
logopedist, psycholoog en maatschappelijk werker. Als de 
operatie medisch uitvoerbaar is en audiologisch gezien 
zinvol, nemen de ouders de beslissing. Ik schets ze een 
zo reëel mogelijk beeld van de operatie en de mogelijke 
complicaties. Het is een zware periode voor ouders. Eerst 
die enorme schok dat je een doof kind hebt en vervolgens 
de angst voor de operatie. Net als de ouders van Max 
kiezen ouders meestal voor een CI bij hun kind. En Max 
doet het goed; het is een slimme, vrolijke jongen en ik 
heb veel vertrouwen in zijn ontwikkeling.’
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Max Aalders uit Sliedrecht komt doof ter wereld 
en krijgt vlak voor zijn eerste verjaardag een 
cochleair implantaat (CI). Dankzij dit apparaatje, 

waarmee de gehoorzenuw direct (elektrisch) wordt 
gestimuleerd èn de goede begeleiding kan Max intussen horen en 
brabbelt hij volop. Hij is nu 16 maanden. 



‘Werken aan bevlogenheid’, is de 
titel van een onderzoek dat directeur 
HR, Jessica van Wingerden, bin-
nen Auris gaat uitvoeren. Ze toetst 
hierbij de effecten van workshops en 
trainingen op de bevlogenheid van 
medewerkers. Bevlogenheid, wat is 
dat eigenlijk? En waarom is dit on-
derzoek juist nu nodig? Tien vragen 
en antwoorden. 

Wat is bevlogenheid?
‘Een bevlogen medewerker beschikt 
over veel energie, voelt zich fit en 
kan lang en onvermoeibaar doorwer-
ken. Hij of zij is bereid energie in 
het werk te steken, vol te houden bij 
problemen en gaat op in zijn of haar 
werk.’

Klinkt goed maar is dit haalbaar 
voor iedereen?
‘Jazeker. In de jaren dat ik actief ben 
in het HR-vakgebied, zag ik dat me-
dewerkers regelmatig niet lekker in 
hun vel zaten, omdat er onvoldoende 
een ‘fit’ was tussen medewerker en 
de baan. Ze vonden bijvoorbeeld de 
werkdruk te hoog, voelden zich daar 
niet lekker bij en leverden daardoor 
niet altijd even goed werk af. Ik ben 
me gaan verdiepen in manieren die 
het mogelijk maken dat je goed in je 
vel zit èn ook goede prestaties levert.’

Wat kun je zelf doen?
‘Als je langere tijd hetzelfde werk 
doet, kun je vastzitten in een 
patroon. Je doet dingen op een 
bepaalde manier, omdat je dat zo 
gewend bent. Het kan dan goed zijn 
om jezelf een spiegel voor te houden. 
Waarom doe je wat je doet? Kan het 
ook anders? Stel jezelf de vraag: doe 
ik wat ik leuk vind of zou ik ook 
andere taken willen oppakken?’

En wat doet de organisatie?
‘Auris biedt medewerkers trainingen 
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Lekker in je vel  
en goede resultaten behalen

Hulp bij het horen

en workshops aan waarin we samen 
met leidinggevenden en medewer-
kers kijken naar hun werkpatronen. 
We brengen de kwaliteiten van 
medewerkers in kaart, we kijken naar 
de eisen die aan een functie worden 
gesteld en naar de balans tussen 
taakeisen en energiebronnen. Waar 
zitten de knelpunten? Hoe lossen we 
die op? Zijn er wensen en hoe vullen 
we die in?’

Krijgen alle medewerkers zo’n 
workshop?
‘In september 2011 gaan we concreet 
van start op Auris Taalplein, de Auris 
Dr. M. Polanoschool en de Auris Hil-

dernisseschool. In de tweede fase zul-
len de workshops op de andere SO-
scholen plaatsvinden. De uitkomsten 
bepalen mede of de hele organisatie 
workshops krijgt aangeboden.’

Zitten medewerkers hier wel op  
te wachten in deze tijden van  
bezuinigingen?
‘Juist in deze fase van onzekerheid 
is het heel belangrijk te werken aan 
bevlogenheid! Door de bezuinigingen 
zullen de klassen groter worden en 
kan de werkdruk stijgen. Juist dan 
is het belangrijk dat medewerkers 
zich bewust zijn van de dingen die ze 
doen en hòe ze die doen. Dat ze hun 

‘Je doet dingen op 
een bepaalde manier, 

omdat je dat zo 
gewend bent’

Dry & Store
Dit is een onderhoudssysteem voor 
alle typen hoortoestellen: bijvoor-
beeld het traditionele en het in-
het-oor-toestel, de ruismaskeerder 
en het cochlear implantaat. Het 
beste resultaat wordt bereikt door 
uw hoor toestel iedere avond in de 
Dry and Store op te bergen. Ter-
wijl u slaapt, verwijdert het Zephyr 
onderhoudssysteem het vocht dat in 
uw hoortoestel zit. Het aanwezige 
oorsmeer verdroogt, zodat u dit een-
voudig kunt verwijderen. Het doodt 
bacteriën die jeuk en irritatie kunnen 
veroorzaken door middel van UV-
licht en het laat eventuele vervelende 
luchtjes verdwijnen.  
Dry & Store brengt reparaties aan uw 
hoortoestel tot de helft terug en laat 
u genieten van een duidelijk verbe-
terde geluidskwaliteit.

Oorakel, informatie en advies
Er zijn in Nederland acht vestigingen 
van Oorakel. De dienstverlening is 
gratis. Oorakel geeft antwoord op al 
uw vragen over het gehoor, doofheid, 
slechthorendheid, spraak-/ taalmoei-

kwaliteiten op de meest effectieve 
manier inzetten en elkaar om hulp 
vragen als dat nodig is.’

Hoe zit het met de werkdruk bij 
Auris?
Uit het medewerker-tevredenheids-
onderzoek 2010 blijkt dat de werk-
drukbeleving onder medewerkers is 
toegenomen ten opzichte van die in 
2008. Daar willen we echt iets aan 
doen.’ 

Wat dan? 
‘Onder meer door in workshops te 
zoeken naar praktijkgerichte oplos-
singen. Het start met de vraag waar 

je als medewerker energie van krijgt 
in je werk. Wat maakt dat je helemaal 
opgaat in je werk en je een werkdag 
als top ervaart? Is dat die ouder die je 
bedankte voor de goede zorg? Posi-
tieve feedback van je leidinggevende? 
Een uitdagend project dat je met 
goed resultaat hebt kunnen afslui-
ten? Of zijn het juist die momenten 
waarop je een collega hebt kunnen 
helpen? Om eventuele knelpunten 
op te lossen heb je eerst inzicht in 
jezelf en de werksituatie nodig. Het 
gaat om vragen als: Hoe ziet mijn 
functie er nu werkelijk uit? Wat doe 
ik allemaal in mijn werk en sluit dat 
aan bij mijn passie, talent en kracht? 
Waar knelt het op persoonlijk vlak en 
wat kan er anders en effectiever? Kan 
ik dat alleen of kan ik hulp van mijn 
collega’s of leidinggevenden vragen?’ 

Dat ligt toch voor de hand. Is daar 
een workshop voor nodig?
‘Oplossingen liggen soms voor het 
oprapen. Het hoeft niet moeilijk te 
zijn. Kleine ingrepen of een andere 
werkwijze kunnen je werk een stuk 
prettiger maken. Het gaat erom dat 
mensen zich bewust worden van 
de dingen die ze doen. Pas na die 
bewustwording, kunnen we wensen 
en knelpunten in kaart brengen en 
dingen veranderen. Uiteraard binnen 
de mogelijkheden en in overleg met 
de leidinggevenden.’

Wat wil je bereiken met dit  
onderzoek?
‘Ik wil aantonen dat werken aan 
bevlogenheid loont. Dat gerichte 
workshops de bevlogenheid van 
medewerkers kunnen vergroten, de 
werkdruk verlaagt en werkplezier en 
prestaties verhoogt. En dat dit goed 
is voor de medewerker zelf en de 
organisatie als geheel.’ 
   
Heb je vragen? Mail naar 
j.v.wingerden@auris.nl

lijkheden en hoorhulpmiddelen. U 
kunt er alle mogelijke hoorhulpmid-
delen uitproberen, behalve hoor-
toestellen. Medewerkers kunnen u 
informatie geven over bv. vergoe-
dingsmogelijkheden en verkrijgbaar-
heid van hulpmiddelen. Zij streven 
naar een passend persoonlijk advies.  
Voor een bezoek aan een Oorakel-
vestiging is het noodzakelijk om 
vooraf een afspraak te maken.

iPhone en iPod Touch
Er is een gebarenapplicatie gemaakt 
voor dove en slechthorende mensen, 
maar ook voor familie en vrienden 
die de Nederlandse Gebarentaal 
(NGT) willen leren of hun kennis 
daarover willen uitbreiden. De ap-
plicatie bestaat uit 82 video’s met 
gebarenthema’s zoals familie, kleu-
ren, werkwoorden, getallen, dagen, 
begroeting. Voor elk thema zijn er 
zo’n tien tot twintig gebaren. Er is 
ook een handalfabet plus oefening 
en spel te downloaden. Zorg daarbij 
dat je via de computer of WiFi met 
het netwerk verbonden bent via je 
iPhone of iPod Touch. Grootte 500 

MB. Daarna heb je geen internet-
verbinding meer nodig en zijn de 
video’s direct afspeelbaar.

Mobiele teksttelefoon
Het scherm van je mobiele tekst-
telefoon deelt zich in twee delen: 
boven en onder. De tekst van degene 
met wie je belt is direct te zien (letter 
voor letter). Zo ben je beiden tegelijk 
aan het typen en kun je elkaar onder-
breken of aanvullen, net als in een 
gewoon gesprek. Dit zorgt voor heel 
direct contact: je hebt iemand aan 
de lijn, kunt het gesprek lezen en 
meteen reageren.
 

Mobiele telefoonmelder
Binnenkort komt de iBell op de 
markt. Deze mobiele telefoonmelder 
kan worden aangesloten op het Lisa-
systeem.

www.goedomtehoren.nli

i www.oorakel.nl

i www.mamut.net/hoorexpert

i www.annies.nl

i www.iphoneappdesign.nl
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Passend Onderwijs
Begin 2011 werd duidelijk dat de minister met de invoering van Passend 
Onderwijs ook €300 miljoen wil bezuinigen op het speciaal onderwijs. Voor 
Auris betekent dit in het slechtste geval het verlies van een kwart van haar 
inkomsten. Na de enorme schok en ontzetting over de mogelijke gevolgen 
zijn er verschillende acties ondernomen om dit tegen te gaan. En met 
succes. Op 13 april kwam het eerste bericht dat de minister de bezuiniging 
een jaar later invoert. Op 14 april volgde een brief van de minister dat in het 
schooljaar 2012-2013 nog geen verlaging van de bekostiging plaatsvindt.  
Passend Onderwijs gaat wel gewoon door. Hoe de minster de bezuiniging wil 
verdelen over de komende jaren is nog niet duidelijk. Pas deze maand (juni 
2011) zal zij de Tweede Kamer hierover informeren. Tot die tijd blijft het 
onzeker hoe de bezuiniging over de komende drie jaar wordt verdeeld. 
Dit geeft Auris de kans om de noodzakelijke veranderingen zorgvuldig door 
te voeren. We hebben meer tijd om kwaliteit te behouden en te borgen. Dit 
brengt echter ook met zich mee dat de beloofde duidelijkheid over wie er 
wel en wie er niet kan blijven werken bij Auris niet vóór juli 2011 gegeven 
kan worden. De onzekerheid zal daardoor langer duren. Vragen over je 
persoonlijke situatie zullen pas uiterlijk juli 2012 concreet beantwoord 
worden. Een lichtpuntje is dat door het uitstellen van de bezuiniging het 
aantal gedwongen ontslagen waarschijnlijk afneemt. 
De gesprekken met de vakbonden gaan overigens wel door; de bezuiniging is 
immers niet van de baan. Auris moet de komende jaren nog altijd aanzienlijk 
krimpen. De medezeggenschap is en blijft nauw betrokken bij dit traject. 

Met de invoering van Passend Onderwijs zal ook de indicatiestelling 
veranderen. De invoering van Passend Onderwijs betekent dat de Commissie 
voor Indicatiestelling (CvI) in haar huidige vorm verdwijnt. Organisaties, 
in de toekomst instellingen, zoals Auris zijn dan zelf verantwoordelijk 
voor de indicatie. Auris werkt samen met Siméa aan de indicatiecriteria 
die landelijk gebruikt gaan worden voor cluster 2. In ieder geval komen er 
meer mogelijkheden om te variëren in aanbod. Leerlingen krijgen straks 
een arrangement aangeboden. Er komen verschillende arrangementen die 
variëren in zwaarte. De ene leerling heeft meer ondersteuning nodig en krijgt 
een wat zwaarder arrangement dan een andere leerling die minder zorg of 
begeleiding nodig heeft. 

Vooruitblik 
De gevolgen voor Auris van Passend Onderwijs, het herontwerp van de organisatie 

en de samenwerking binnen Partners in Verstaan zijn de komende tijd belangrijke 

ontwikkelingen binnen Auris. In dit artikel lees je meer over deze drie onderwerpen. 

Herontwerp Auris 
Door meer samenhang binnen de regio’s te brengen tussen de verschillende 
diensten en producten van Auris wordt de leerling en cliënt nog beter en 
efficiënter geholpen. Het versterken van de regio’s is al een aantal jaren een 
wens. De herinrichting van Auris die hiervoor nodig is vindt de komende tijd 
plaats. Bij dit herontwerp is de kracht van kwaliteit leidend. 
Een belangrijk onderdeel is het instellen van een regiodirectie die 
verantwoordelijk is voor het wel en wee van de regio. De regiodirecteur is 
samen met twee of drie andere regiodirecteuren verantwoordelijk voor de 
resultaten van een regio. Het kan dus voorkomen dat een regiodirecteur de 
verantwoordelijkheid heeft voor meerdere scholen, diensten of zorgeenheden. 
Dit herontwerp van Auris wordt de komende maanden verder uitgewerkt. 
Door de komst van de regiodirectie zijn er in de toekomst minder directeuren 
nodig. Auris gaat aan de hand van een geleidelijke ontwikkeling van 18 
directeuren van locaties en diensten naar 11 regiodirecteuren.

 
Partners in Verstaan 
Kennis delen en gebruik maken van elkaars kracht is het doel van Partners in 
Verstaan. Deze partners zijn: Pento, de NSDSK en Auris. De kracht van Pento 
is de audiologie, van de NSDSK is dat de kennis over het jonge kind en van 
Auris onderwijs en zorg. 
Auris gaat samen met Pento en de NSDSK een coöperatie vormen. Dit wil 
zeggen dat ze hun krachten bundelen en meer willen bereiken voor de 
doelgroep: mensen die ondersteuning nodig hebben bij horen, spreken of 
taal. Dit gaan ze doen op de volgende onderwerpen: signalering, diagnostiek, 
behandeling, onderwijs en onderzoek. Er wordt de komende tijd vooral 
gewerkt op inhoudelijke onderwerpen. Je kunt dan denken aan gezamenlijk 
onderzoek en kennisuitwisseling. 

NSDSK 

NSDSK is specialist voor taal en gehoor met een focus op het jonge kind. 
Naast zorgverlening behoren onderzoek en innovatie tot de kerntaken. 
NSDSK staat voor de hele keten van zorg en innovatie: van signale-
ring tot onderzoek en ontwikkeling, toepassing, professionalisering en 
(landelijke) implementatie. Kernfuncties: identificeren (vroeg opsporen) 
van kinderen met problemen met horen en/of spreken, diagnosticeren 
(van ernstige spraak-/ taalmoeilijkheden, doofheid of slechthorendheid), 
zorgverbetering en zorginnovatie.

Wat: Landelijk kenniscentrum neonatale gehoorscreening voor de 
jeugdgezondheidszorg, gezinsbegeleiding, een audiologisch centrum en 
onderzoeksafdeling. 
Aantal medewerkers: 110 
Aantal locaties: 10
Waar: Purmerend, Hoorn, Hilversum, Haarlem, Den Helder, Beverwijk, 
Amsterdam en Alkmaar. Binnenkort in Hoofddorp en Leiden.

Pento 

Pento is een belangrijke organisatie binnen de audiologische sector. 
Cliënten kunnen bij Pento terecht op verwijzing van huisarts, KNO-arts, 
consultatiebureau-arts, jeugdarts of een andere medisch specialist. Pento 
is een relatief jonge organisatie, opgericht in 2007.  

Wat: Hoogwaardige diagnostiek, advisering, hoorrevalidatie en begelei-
ding van mensen met een auditieve en/of communicatieve beperking en 
gezinsbegeleiding.
Aantal medewerkers: 225
Aantal locaties: 6
Waar: Amersfoort, Apeldoorn, Assen, Hengelo, Leeuwarden en Zwolle.

Na de zomervakantie worden er weer regionale medewerkerbijeenkom-
sten georganiseerd om de voortgang van het herontwerp van Auris,  
Passend Onderwijs en de bezuiniging toe te lichten. 



Meer kwaliteit, flexibiliteit  
en robuustheid
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Op een groot aantal scholen staan nog verouderde computers en heeft elke 

locatie zijn eigen afgesloten infrastructuur. De ICT-infrastructuur van geheel 

Auris is daarom hard aan vernieuwing toe. Omdat dit een complexe infra-

structuur wordt, waarin alle locaties worden opgenomen, hebben we ervoor 

gekozen daarvoor een externe partij in te huren. Auris heeft gekozen voor 

samenwerking met Unilogic, een professionele ICT partner. Unilogic is een 

organisatie met veel ervaring op het gebied van onderwijs en ICT. Ze hebben 

ICT oplossingen gemaakt voor het onderwijs waar inmiddels veel scholen 

mee werken. Zij kunnen de ambitieuze plannen van Auris verwezenlijken.  

Het voordeel van de samenwerking met Unilogic is dat Auris zich op haar 

primaire taak kan richten. Daarnaast is de benodigde specialistische ICT-kennis 

direct beschikbaar voor ons. Voor iedere locatie wordt een specifiek draaiboek 

gemaakt dat vooraf met de locatie wordt afgestemd. Het hele project heeft de 

naam I+ gekregen.

Auris vernieuwt computers en ICT-infrastructuur 

het centrale nummer van Unilogic. 
Als je onzeker bent over je computer-
vaardigheid is het goed om daar wat 
aan te doen. Neem dan contact op 
met je leidinggevende. Auris is druk 
bezig met het opzetten van de Auris 
Academie. Computertrainingen 
maken daar ook deel van uit. 

Bepaalt I&I straks welke software 
ik mag gebruiken?
Voor de software die Auris-breed 
wordt gebruikt, is dat wel het geval. 
De PC’s worden uitgerust met Win-
dows 7 en Office 2010. Verder zijn er 
nog andere programma’s zoals Zip 
en Acrobat Reader. Die zullen op alle 
computers beschikbaar zijn. Daar-
naast kan er ook locatiespecifieke 
software worden gebruikt. De locatie 
kan zelf bepalen welke aanvullende 
software er nodig is. I&I helpt bij het 
verkrijgen van deze software. 

Ik heb nu mijn documenten op het 
netwerk staan. Ik lees dat alle 
netwerken worden gecentraliseerd. 
Heeft dat gevolgen voor mijn  
documenten?
Een aantal zaken zal inderdaad gaan 
veranderen maar natuurlijk proberen 
we zoveel als mogelijk aan te sluiten 
bij de situatie zoals jij die kent. Alle 
documenten komen in een centraal 
datacentrum te staan in Amsterdam. 
Het zal echter lijken alsof je docu-
menten gewoon op je PC staan. Als 
jullie locatie wordt omgezet naar de 
nieuwe situatie zal er een instructie 
worden gegeven om je wegwijs te 
maken in die nieuwe situatie. 

komst maar dat we er wel op voor-
uitgaan in kwaliteit, flexibiliteit en 
robuustheid. 

De mensen die de ICT bij ons op 
school doen, gaan die weg?
Alle technische werkzaamheden  
zullen door Unilogic worden over-
genomen. Of de ICT-collega op 
school verdwijnt, is afhankelijk van 
hoe groot het technische deel bin-
nen zijn of haar functie was. Met de 
centrale medezeggenschap (COMO) 
zijn hier afspraken over gemaakt. Er 
wordt in ieder geval voor iedere  
ICT-medewerker naar een oplossing 
op maat gezocht. 

Wie kan ik roepen als ik een  
probleem heb?
Er komt één telefoonnummer waar 
alle problemen moeten worden 

gemeld. Technische problemen 
zullen, zoveel als mogelijk, direct 
telefonisch worden opgelost. Als het 
nodig is komt er iemand langs om 
het probleem te verhelpen. Er zijn 
afspraken gemaakt over hoe snel dat 
moet gebeuren. 

Hoe snel worden die problemen dan 
opgelost?
Hoe ernstiger het probleem, hoe 
sneller er actie wordt ondernomen. 
Er zijn zes prioriteiten vastgesteld. 
De hoogste prioriteit (prioriteit 
1) moet binnen vier uur worden 
opgelost. Het betreft dan een grote 
storing waardoor veel mensen niet 
kunnen werken. De laagste prioriteit 
(prioriteit 6), een niet standaard 
verzoek, zal in samenspraak met de 
leverancier worden opgelost. Hier 
staat dus geen specifieke tijd voor. 

Waar kan ik mijn vragen of wensen 
over nieuwe ICT-producten of  
ICT-onderwijszaken neerleggen?
Deze vragen kunnen in ieder geval 
worden gesteld aan I&I. I&I staat 
voor Informatiemanagement & ICT 
en valt onder Bedrijfsvoering op het 
Centraal Bureau. I&I heeft overzicht 
over heel Auris en kan daarom  
verbindingen leggen. Vaak ben je 
niet de enige die een vraag stelt en 
I&I kan die vragen dan bundelen 
en coördineren. Natuurlijk mag die 
vraag ook via het centrale nummer 
worden gesteld. 

Ik heb problemen met het gebruik 
van mijn werkcomputer en krijg de 
Auris mail niet open. Wie kan mij 
voortaan helpen bij dit soort vragen 
of kan ik ergens een cursus volgen?
Ook deze vragen kun je stellen aan 

Worden de oude computers op  
onze school vervangen?
Er is een inventarisatie gemaakt en 
vastgesteld welke computers nog wel 
en welke computers niet meer ge-
schikt zijn. Zo’n zeventig procent van 
alle computers binnen Auris worden 
de komende maanden vervangen. 
Een klein percentage zal worden aan-
gepast en de rest kan nog gebruikt 
worden. In ieder geval moet voor de 
komende herfstvakantie dit deel van 
het project zijn afgerond.  
Voor desktop computers geldt een 
vervangingstermijn van vier jaar en 
voor laptops van drie jaar. 

Waarom steekt Auris zoveel geld in 
I&I terwijl we moeten bezuinigen?
Op het eerste gezicht lijkt dat  
tegenstrijdig. Toch zijn er goede 
redenen om dit juist nu te doen. Op 
veel plaatsen binnen Auris zijn de 
computers al heel oud. Daar is niet 
goed mee te werken en ze moeten 
vervangen worden. Die investering 
was sowieso nodig. Daarnaast worden 
nu dingen dubbel gedaan. Omdat 
elke locatie een eigen infrastructuur 
heeft, levert dit onnodig extra werk 
op. Bijvoorbeeld als er een nieuw 
programma nodig is, moet voor elke 
locatie apart worden uitgezocht hoe 
het toegepast kan worden. In de 
nieuwe situatie, waarin je heel Auris 
als één geheel kunt beschouwen, hoef 
je dat maar één keer uit te zoeken. 
Zaken worden efficiënter geregeld en 
dat bespaart kosten. Berekeningen 
hebben aangetoond dat we niet  
duurder uit zullen zijn in de toe-
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IN Marco van Es
Directeur Zorg Regio West

‘Na twaalf jaar gewerkt te hebben in 
de geestelijke gezondheidszorg vind 
ik het een enorme uitdaging om over 
te stappen naar een andere sector. 
Hoewel mijn rol niet in de directe 
uitvoering zit, vind ik het erg leuk 
om me te verdiepen in de verschil-
lende cliëntgroepen van Auris. Ik 
word geraakt door de verhalen achter 
de cliënten en door de medewerkers 
die zich met zoveel bevlogenheid 
voor hen inzetten. Na de herindeling 
van de zorg in regio’s ligt de focus 
op het verbinden van de diverse zor-
gonderdelen. Het verder ontwikkelen 
van de samenwerking met zorg- en 
onderwijspartners, zowel intern als 
extern, speelt daarnaast een grote 
rol. Ik vind het belangrijk dat de zorg 
zich opstelt als dienstverlener en 
luistert en handelt naar de behoeften 
van cliënt en verwijzer. Afgelopen 
jaren zijn hierin veel aantoonbare 
verbeteringen tot stand gekomen. Ik 

Op het Auris College Goes is ‘voor-
bereiding op werk’ opgenomen als 
onderdeel van het leerplan. Om dat 
professioneel en commercieel op te 
zetten, is het arbeidstrainingsbedrijf 
‘Produxy.nu’ in het leven geroe-
pen. Leerlingen maken met vaste 
regelmaat, volgens een bestaand 
patroon producten op bestelling. Zo 
ontstaan tuinbanken, stoelen, tafels, 
en plantenbakken gemaakt van stoer 
steigerhout. De leerlingen leren 
samenwerken en oefenen al doende 
vaardigheden zoals meten, zagen, 
boren, schroeven en lijmen. Ze zien 
snel resultaat en maken een concreet 
product. Dat stimuleert! De verkoop-
opbrengst komt ten goede aan de 
collegeleerlingen en een goed doel. 
Ik voel me als één van de begeleiders 
erg nuttig bezig.

Fred Landsbergen
Auris College Goes
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kijk er naar uit om dit samen met de 
collega’s voort te zetten.’

OUT Ingrid Hertgers
Ambulant Dienstverlener, Auris Dienstverlening 
Houten

‘In mijn nieuwe functie bij een 
instel ling voor verstandelijk be-
perkten, ga ik straks als logopediste 
weer mensen behandelen. Het is 
een andere doelgroep en de leeftijd 
varieert van jong tot oud. Als Am-
bulant Dienstverlener bij Auris heb 
ik veel kinderen, ouders en groeps-
leiding geholpen. Dankbaar werk en 
broodnodig. Soms kun je met een 
kleine aanpassing zoveel bereiken. 
Zet een slechthorend kind vooraan 
in de klas en spreek niet terwijl je 
op het schoolbord schrijft, bijvoor-
beeld. Sommige kinderen vinden 
het niet leuk als je in de klas komt 
en anderen juist wel. Zo had ik een 
slechthorende leerling die mijn be-
zoekjes waardeerde. Toen ik een keer 

in de klas kwam observeren, was de 
juf ziek. Ik wilde me voorstellen aan 
de invalkracht, maar die leerling riep 
al door de klas: ‘Zij hoort bij mij!’ 
Mooi toch? Mijn nieuwe baan is een 
uitdaging, maar ik ga de afwisseling 
en flexibiliteit van AD’er wel missen.’ 

Leergang Auris Accent, horen en taal 
 
Voor leerkrachten en pedagogisch begeleiders die zich graag 
verder willen ontwikkelen, biedt Auris in samenwerking met de 
Hogeschool Utrecht een bijzondere leergang aan. Door het  
volgen van de Leergang Auris Accent, horen en taal, vergroot 
je je kennis over de doelgroep. De leergang start in september 
2011 en er is een beperkt aantal plaatsen. Aanmelden kan via 
je leidinggevende. Deze tweejarige leergang op HBO-niveau  
is onderdeel van de Auris Academie.

i Meer informatie vind je op intranet onder het kopje HR.

In

Ik voel me...

out

Regelmatig vertrekken en komen 
er collega’s. In de rubriek 
In&Out vertellen een nieuwe en 
een vertrekkende collega over hun 
verwachtingen en ervaringen.

Is meten 
weten?
Een vriend van mij is meetgek. Overal in zijn huis vind je metertjes; 
voor de luchtdruk, de luchtvochtigheid, energieverbruik, de 
zuurgraad, en zelfs een geigerteller die radioactiviteit meet. 
‘Meten is weten’, zegt hij. 

Op onze scholen zijn dit soort 
meetgekken ook doorgedrongen. 
Meten is immers weten. CITO 
staat voor: Centraal Instituut voor 
Toetsontwikkeling. Hier worden de 
meetlatten ontworpen waarmee onze 
kinderen gemeten worden. 
Met meetlatten kun je goed 
meppen. Wie matig presteert 
wordt ermee de grond in 
getimmerd. 
Scholen oefenen de kinderen 
in het behalen van een goed 

resultaat.
Moeders staan op het plein de scores te 

vergelijken alsof het de Lotto is waar je miljoenen mee 
kunt verdienen. 

Kinderen slapen nachten van tevoren niet goed en er zijn zelfs 
kinderen die kalmeringstabletten slikken omdat ze toetsangst 
hebben. 
Hoe zijn we zover afgezakt?
Wat meet CITO? Juist, de leerprestaties, het verstand wordt gemeten. 
Niet hoe sociaal een kind is, hoe hard het werkt of hoe creatief het is. 
Kille cijfers bepalen tot welke onderwijskaste van onze maatschappij 
je mag behoren. 
Ik moest pas een jongetje helpen bij het klokkijken. Daarbij hoort 
een instaptoets om te meten wat hij wel en niet kan. Als ik het blad 
voor hem neerleg begint hij op de mouw van zijn trui te kauwen. Als 
een opgejaagd dier kijkt hij om zich heen. ‘Wat is er?’ vraag ik. 
‘Dit is toch geen toets hè?’ fluistert hij. 
‘Welnee’, zeg ik, ‘dit is om te kijken hoe goed jij bent.’ Hij is niet 
overtuigd. Ik gooi de toets in de prullenbak. Met de grote klok 
beginnen we gewoon te oefenen. 
Pas na een kwartier begint hij te ontspannen en krijg ik hem aan het 
lachen als ik een koekoeksklok nadoe. 
Vaak meten we wat we allang weten. Het moet alleen nog 
wetenschappelijk bewezen worden en als school kun je pronken met 
goede CITO-scores. 
De vrouw van mijn vriend is op een dag in opstand gekomen. Tot 
ontzetting van mijn meetvriend trok ze overal de metertjes los en 
gooide de geigerteller in de tuin. Ze schreeuwde: ‘Jij zegt dat meten 
weten is? Nou ik wil het helemaal niet weten!’ 
Wat een dappere vrouw. Hadden we er daar maar meer van in het 
onderwijs. 
Als ouders naar de CITO-scores vragen, roep ik voortaan: ’Dat wilt u 
helemaal niet weten.’ 

Ite Wolters
ambulant begeleider, 
Auris Dienstverlening Houten
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