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Hermien Hendrikx

In de weg naar inclusie staan 
de leerling en cliënt centraal
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De Koninklijke Auris Groep helpt mensen die problemen heb-
ben met horen, spreken of taal. Van peuters die net hebben 
leren praten tot volwassenen met ernstige problemen met 
horen. Auris biedt behandeling en speciaal onderwijs en on-
dersteunt in het regulier onderwijs. Ook biedt Auris scholing 
en advies aan professionals uit de reguliere zorg en het on-
derwijs. Auris doet dit heel goed. Maar goed is niet goed ge-
noeg, zo vertelt de voorzitter van de Raad van Bestuur Hermien 
Hendrikx in een interview met In Balans.

Als we willen dat onze leerlingen zo snel als mogelijk (weer) 
zelfstanding aan het regulier onderwijs kunnen deelne-
men moeten we weten wat werkt voor onze leerlingen”, zo 
betoogt de voorzitter van de Raad van Bestuur. Daarnaast 
is het belangrijk dat wij laten zien aan het regulier onderwijs 
wat onze toegevoegde waarde is en onze kennis met hen 
delen. 

Auris wil expertiseorganisatie zijn voor het onderwijs. Om 
succes en duurzaam resultaat te behalen is veranderkracht 
en innovatievermogen nodig. Het project Consultatie en 
Advies Licht en Medium (CALM) draagt hieraan bij. Het gaat 
in dit project om een kwaliteitsverbetering in de ambulante 
dienstverlening van Auris. 

Hendrikx: “We kwamen er al snel achter dat we hiervoor een 
extern bureau moesten inschakelen. En we zijn erg blij dat 
we voor Rijnconsult Onderwijs hebben gekozen. Het is goed 
als gespecialiseerde vreemde ogen met de eigen experts 
meekijken.”

Overal dezelfde kwaliteit
Inmiddels komt het CALM-project goed op stoom en zijn 
de eerste resultaten zichtbaar. Een werkgroep van ambu-
lante dienstverleners uit verschillende teams binnen Auris 
hebben het afgelopen anderhalf jaar samengewerkt aan 
het Masterplan CALM. Ze hebben zich ingezet om transpa-
rantie en overzicht van kwaliteit van aanbod en werkwijzen 
van de ambulant dienstverleners binnen Auris te genereren. 
De werkgroep heeft een flowchart ontwikkeld. Centraal 

Hermien Hendrikx heeft haar sporen in het onderwijs 
ruimschoots verdiend als ze bij Auris start als voorzitter van 
de Raad van Bestuur. Na een carrière in het middelbaar en 
hoger beroepsonderwijs is het volgens haar een cadeautje 
om voor Auris te mogen werken. Sturing geven aan een 
ketenorganisatie voor zorg en onderwijs is een mooie uitda-
ging. Hendrikx wil inzetten om leerlingen en cliënten zo snel 
mogelijk, als het nodig is met begeleiding, weer onderwijs 
te laten volgen op een school om de hoek. Dit heeft alles te 
maken met de inclusieve samenleving die we met elkaar 
willen zijn; iedereen doet mee en niemand mag aan de kant 
te staan. 
Binnen Auris leveren ongeveer 1500 mensen zorg, onder-
wijs en begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen 
die doof, slechthorend zijn of een Taalontwikkelingsstoor-
nis hebben. “Het doel is te zorgen dat de cliënt en leerling 
zich optimaal ontwikkelt zodat hij of zij effectief mee kan 
doen aan de samenleving. De vraag van de leerling en de 
cliënt is voor ons altijd het uitgangspunt.” Auris bestaat uit 
vijftien scholen voor speciaal onderwijs, drie scholen voor 
speciaal voortgezet onderwijs, vier ambulante diensten, drie 
audiologische centra en zestien zorglocaties en ambulante 
behandeling. 

Goed is niet goed genoeg
“Auris medewerkers hebben veel kennis over de doelgroep, 
wat goed werkt voor de cliënten en leerlingen. Er gebeuren 
veel goede dingen. Daar is geen twijfel over mogelijk. Maar 
is goed wel goed genoeg? Weten we ook of de program-
ma’s het gewenste effect op een leerling of cliënt hebben? 
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staan daarin de onderwijsbehoeften van de leerlingen en 
de ondersteuningsbehoeften van de scholen. De flowchart 
geeft aan op welke wijze de ambulant dienstverleners van 
Auris te werk gaan om samen met de school, de leerling en 
zijn ouders te komen tot de meest passende noodzakelijke 
interventies. Om de besluitvorming te ondersteunen en de 
kwaliteit te vergroten, zijn er verschillende tools uitgewerkt. 

De kwaliteitsindicatoren van de brancheorganisatie van de 
sector Simea zijn vertaald en doorontwikkeld in quickscans. 
Met deze scans kan een kwalitatief gesprek gevoerd worden 
met de school over doelen en uitvoering van de begeleiding. 
Er is een uitgebalanceerd overzicht opgesteld en uitgewerkt 
van evidence-based/best practice aanbod (methodieken en 
middelen) en vaardigheden voor de specialistische onder-
steuning van de cliënten. In een nieuwe digitale werkom-
geving zijn praktische handvatten en achtergronden over 
de inhoudelijke werkzaamheden van een ambulant dienst-
verlener gemakkelijk op te zoeken. Het ontwikkelen van het 
masterplan leverde tevens input voor nieuwe onderzoeks-
vragen en professionalisering.  

“De opgedane expertise binnen het project wordt door Auris 
binnen de sector gedeeld. Het leveren van kwalitatief goede 
ambulante dienstverlening is voor alle vier de instellingen in 
de branche een belangrijk punt van aandacht, ” zo verduide-
lijkt Hendrikx. 

De bestuursvoorzitter is heel duidelijk als het gaat om de 
belangen die Auris voorstaat. De leerlingen en cliënten 
staan centraal. Dat is wat de samenleving en de leerlingen 
en cliënten van ons vragen. “Om dit doel te bereiken zal 
Auris, zoals eigenlijk alle organisaties, bereid moeten zijn 
continu te veranderen om zo bij te dragen aan een inclu-
sieve samenleving. Dit betekent overigens niet dat we de 
huidige zorg en het speciaal onderwijs afbouwen. Binnen 
Auris zijn de mogelijkheden van de leerlingen en cliënten 
leidend. De eigenheid van de leerlingen en cliënt bepaalt 
wat nodig is. Niet iedereen kan naar het regulier onderwijs. 
Als het noodzakelijk is bieden wij natuurlijk extra zorg en 
speciaal onderwijs.”

Positieve energie
“Ik vind het mooi om te zien dat de CALM-aanpak onver-
moede extra energie vrijmaakt bij professionals van Auris. 
Omdat zij direct betrokken zijn bij de ontwikkelingen en 
meedenken ontstaan er prachtige oplossingen. Dat geeft 
positieve energie.”

Minou Knepflé
projectleider
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