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Omschrijving van de organisatie 

Koninklijke Auris Groep 

Auris Zorg regio West is onderdeel van de Koninklijke Auris Groep, de professionele partner van 

mensen die ondersteuning nodig hebben bij horen, spreken of taal. De kernactiviteiten zijn 

voorlichting, preventie, diagnostiek, begeleiding, behandeling en scholing. Auris bestaat uit 

aanmeldpunten, audiologische centra, ambulante behandeling, behandelgroepen, ambulante 

dienstverlening en scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs. De kernwaarden van Auris zijn: 

samen, zorgvuldig en slagvaardig.  

Behandelgroepen & Schoolmaatschappelijk werk 

Op de behandelgroepen van Auris Zorg regio West wordt multidisciplinaire behandeling geboden aan 

kinderen in de leeftijd van twee tot vijf jaar met een Taalontwikkelingsstoornis (TOS) en/of kinderen 

die Doof/Slechthorend zijn. Het multidisciplinaire team op de behandelgroepen bestaat uit twee 

pedagogisch begeleiders, een logopedist, een ouderbegeleider, een kinderoefentherapeut, een 

behandelcoördinator en een gebarendocent op de behandelgroep voor Dove en Slechthorende 

kinderen. De afdeling Ambulante behandeling van Auris Zorg regio West bestaat uit 

communicatiedocenten, logopedisten, krachttrainers en agogen, met ieder een scala aan 

specialismen, waaronder het schoolmaatschappelijk werk. 

De werkzaamheden als Pedagogisch begeleider op de behandelgroep bestaan uit de dagelijkse 

begeleiding en behandeling van de kinderen op de behandelgroepen en bijbehorende contacten met 

de ouders/ verzorgers. De behandelgroepen van Auris hebben als doel kinderen met een 

communicatieve beperking optimale ontwikkelingskansen te bieden d.m.v. activerende begeleiding en 

behandeling (zowel individueel als in groepsverband). Als stagiaire draag je bij aan het bieden van 

een pedagogisch en taalrijk klimaat waarin de kinderen zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Op 

de behandelgroepen wordt methodisch gewerkt aan de hand van een behandelcyclus. Na een 

observatie periode worden doelen opgesteld voor een behandelplan voor de kinderen, dit gebeurt aan 

de hand van de Ontwikkelleerlijnen. Het behandelplan wordt elke drie maanden geëvalueerd. 

Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de methodiek ‘Met woorden in de weer’, Leren praten met 

plezier  en worden ondersteunend gebaren gebruikt in contact met de kinderen.  

Het Schoolmaatschappelijk werk valt onder de afdeling Ambulante behandeling. Je voert gesprekken 

met ouders op school of gaat op huisbezoek. Je leert omgaan met de ouders waarvan hun kinderen 

een TOS hebben of Doof/Slechthorend zijn. Via preventieve en hulpverlenende activiteiten wordt de 

taal-, sociaal-emotionele ontwikkeling en het zelfstandig functioneren van het kind gestimuleerd. De 

taken zijn afwisselend en leerzaam, naast oudergesprekken kun je denken aan het 
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(mede)organiseren van de familiedag, thema bijeenkomsten, oudergroepen, ‘koffieochtenden’ en 

lotgenoten contact. Daarnaast heb je als stagiaire bij het schoolmaatschappelijk werk te maken met 

veel verschillende disciplines zoals: interne begeleiders, leerkrachten, logopedisten en 

communicatiedocenten.  

Omschrijving van de leerwerkgemeenschap 

Omdat de leerwerkgemeenschap van Auris uit vier studenten bestaat wordt er samengewerkt binnen 

de LWG met studenten en begeleiders binnen de LWG van Lievegoed.  

Profiel van de student: Voor de behandelgroepen zijn we op zoek naar enthousiaste en leergierige 

stagiaires die affiniteit hebben met jonge kinderen met een auditieve of communicatieve beperking. 

Voor het werk op de behandelgroep moet je zowel zelfstandig kunnen werken als in multidisciplinair 

teamverband kunnen functioneren. Kennis van gebarentaal is geen vereiste. Als je stage loopt als 

schoolmaatschappelijk werk ben je altijd opzoek naar het juiste antwoord op de hulpvraag van de 

cliënt. Je werkt met verschillende soorten mensen en dus verschillende soorten hupvragen. Het is 

nodig om je inlevingsvermogen in de cliënt te vergroten en om hem/haar goede ondersteuning te 

geven. 

Specifieke eisen: 

- 

Aantal stageplaatsen: 4 stageplekken: 

- 3 stageplekken als pedagogisch begeleider op een behandelgroep voor kinderen met een

Taalontwikkelingsstoornis (TOS), in Gouda, Rotterdam en Dordrecht.

- 1 stageplek bij Schoolmaatschappelijk werk op twee Auris scholen voor kinderen met een

Taalontwikkelingsstoornis (TOS) in Rotterdam.

Stagevergoeding: Ja 

Deadline: 12 maart 2021. 

Contactpersoon Hogeschool Rotterdam 

Naam : Marlies van Delft 

Functie : LWG docent vanuit het Z profiel 

Email : m.s.h.van.delft@hr.nl  

Bereikbaarheid : dinsdag t/m vrijdag 
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