
Tarieven 2022
Eenheid Zorg Stuurt Steunt Insipireert

Algemeen: Kosten per uur

Inzet medewerker Expertisecentrum incidentieel (korter dan 6 maanden) € 75

Inzet medewerker Expertisecentrum structureel (langer dan 6 maanden) € 63

Uitganspunt is om testen, toetsen en onderzoeken af te nemen op onze locatie Slaak 45. Als dit niet 

mogelijk is wordt reistijd in rekening gebracht. 

Intake: Kosten 

TLV PRO/LWOO aanvragen (per dossier) € 56

Advisering intake (per uur) € 75

Onderzoek:

Dyslexie-onderzoek € 488

Dyscalculie-onderzoek € 600

NPV-J starttarief (incl. afname 1 leerling) € 75

Toeslag per leerling in groepsverband alleen scoren(max. 15 leerlingen per groep) € 38

Toeslag per leerling in groepsverband (scoren + SE) € 75

Psychodiagnostisch onderzoek (PO) € 1.200

Als aanvullend onderzoek op een PO:     - Observatie € 188

                                                                        -  ADOS € 225

                                                                        -  ADHD € 450

Uitgebreid observatieonderzoek € 300

Intelligentieonderzoek:

Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau (NIO) starttarief (incl. afname 1 leerling) € 300

Toeslag per leerling in groepsverband (max. 15 leerlingen per groep) € 56

ADIT starttarief (incl. afname 1 leerling) € 225

ADIT Toeslag per leerling in groepsverband (max. 15 leerlingen per groep) € 100

WISC V / WAIS € 450

WISC Non-Verbal / SON-R € 225

Begeleiding voor leerlingen:

Aggression Replacement Training (ART) op onze locatie (Slaak 45) per deelname leerling € 1.125

Sociale Vaardigheidstraining (SOVA) op onze locatie (Slaak 45) per deelname leerling € 600

Faalangstreductie op onze locatie (Slaak 45) per deelname leerling € 750

Intensief begeleidingstraject (per uur op aanvraag € 75

EMDR (per uur op aanvraag) € 75

ART, SOVA, Faalangstreductie-, Examenvrees-,Comet-, Rots & Water- of (Sexuele) 

Weerbaarheidstraining of Groepsvorming op uw locatie op aanvraag

Voor docenten:

Workshop "Werken met de Klassenscan" (bijeenkomst 3 uur, max 20 docenten) € 1.050

Vervolg workshop "Werken met het OPP" (bijeenkomst 3 uur, max 20 docenten) € 1.050

Scholing op maat op aanvraag

Consultatie op maat op aanvraag

Coaching op maat op aanvraag


