EDUCATIE PLUS ORTHOPEDAGOGIEK

KOSTEN ONDERZOEK 2018-2019

vanaf september 2018 tot 1 augustus 2019

VERGOEDE ZORG - Jeugdzorg (voorheen Generalistische Basis-GGZ)
□ diagnostiek, consult, coaching, training

€ 85,00 per uur

Vanuit de Jeugdzorg kunnen kosten voor onderzoek en behandeling bij de gemeente worden gedeclareerd.
Ouders kunnen een verwijzing vragen via de huisarts. (zie KOSTEN BEGELEIDING - Vergoede Zorg GBGGZ)

Diagnostiek en consultatie
□ niet vergoede zorg,

€ 80,00 per uur

berekend op basis van

De kosten voor onderzoek zijn inclusief:
- intake
- onderzoek o.b.v. één dagdeel (tenzij anders vermeld)
- onderzoeksverslag met conclusie en adviesgesprek
Zie brochure Informatie Orthopedagogiek op www.educatie-plus.nl

□ pedagogisch-didactisch onderzoek, berekend op basis van

€ 80,00 per uur

□ intelligentieonderzoek; non-verbaal (SON)

€ 395,00 - € 515,00

□ intelligentieonderzoek; standaard (RAKIT, WISC, WAIS)

€ 515,00 - € 595,00

□ capaciteitenonderzoek (NIO - groep 8 t/m klas 3)
individueel, inclusief verslag, gesprek
individueel, uitdraai testrapport, telefonisch gesprek

€ 395,00
€ 250,00

□ sociaal-emotioneel, persoonlijkheids-, werkhoudingsonderzoek

€ 575,00 - € 815,00

□ dyslexieonderzoek, zonder intelligentiebepaling

€ 475,00 - € 595,00

□ dyscalculieonderzoek, zonder intelligentiebepaling

€ 575,00 - € 715,00

□ gecombineerd psychologisch onderzoek, 2 dagdelen
zoals uitgebreid dyslexie- of dyscalculieonderzoek, (hoog)begaafdheidsonderzoek

€ 795,00 - € 995,00

aanvullend onderzoek, berekend op basis van

€ 80,00 per uur

oriënterend onderzoek,
consultgesprek - zonder vervolg diagnostisch onderzoek, op basis van

€ 40,00 per half uur

evaluatiegesprek na 6-8 weken, met bijstellen adviezen, op basis van

€ 75,00 per uur

EXTRA KOSTEN - in overleg, - berekend op basis van

€ 75,00 per uur

Extra (uitgebreid) evaluatiegesprek, handelingsplan, observatieverslag; uitgebreide intake, onderzoek langer dan één dagdeel, schoolbezoek, telefonisch contact,
mailcontact. Kort telefonisch of e-mailcontact wordt niet in rekening gebracht.

betalingswijze
U ontvangt een factuur, na afronding van een onderzoek. Er bestaat een mogelijkheid om in termijnen te betalen, u ontvangt dan een machtigingsformulier voor
een periodieke automatische incasso.

afspraken gesprek en testen
De tijd voor gesprekken en testmoment(en) worden in overleg met de orthopedagoog gemaakt. Bij tijdig verzetten van afspraken worden geen kosten in
rekening gebracht. Bij afmelding op de dag zelf wordt zo nodig een vergoeding van € 40,00 in rekening gebracht. Indien het onderzoek wordt afgebroken en de
aanmelding wordt ingetrokken, wordt het deel dat reeds is uitgevoerd in rekening gebracht.

kosten (deels) voor rekening school
In het geval de school (een deel van) de kosten voor onderzoek voor rekening neemt (indien het een vraag van de school betreft), gelden speciale tarieven;
adviesgesprek is dan optioneel, ook mogelijk door IB op eigen school.
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KOSTEN BEGELEIDING ORTHOPEDAGOGIEK
vanaf september 2018 tot 1 augustus 2019
kosten particulier - via school in overleg

Het tarief voor begeleiding/behandeling is afhankelijk van de orthopedagoog (-generalist).
Een sessie duurt 1 uur, waarvan 0;45 contact individueel, tenzij anders vermeld.
Individuele begeleiding kan tevens ingezet worden naast studiebegeleiding of bijles.

□ remedial teaching

€ 47,50 - € 75,00 per uur

basisonderwijs

□ consult, coaching

€ 52,50 - € 75,00 per uur

oplossingsgerichte gesprekken
bv. bij onderpresteren, laag zelfbeeld, (hoog)begaafdheid

□ dyslexie- of dyscalculiecoaching

€ 52,50 - € 75,00 per uur

bv. psycho-educatie

□ Bikkels in de dop © , 8-12 jaar;

individueel of per groep

□ Bikkels aan de top ©, 12-15 en 16-18 jaar;
- informeer naar de mogelijkheden -

individueel of per groep

□ Brugklas Bikkels © training groep

€ 255,00

□ coaching, (Bikkel) training individueel
faalangstreductietraining, weerbaarheidstraining

€ 47,50 - € 75,00 per uur

□ studiebegeleiding, bijles / ontwikkelingsbegeleiding - voortgezet onderwijs
zie TARIEVEN BIJLES EN STUDIEBEGELEIDING
bv. in combinatie met dyslexie- dyscalculiecoaching

adviesgesprek- zonder vervolg begeleiding, op basis van

€ 40,00 per half uur

OVERIGE KOSTEN - in overleg, - berekend op basis van

€ 75,00 per uur

consult schoolbezoek / voortgangsgesprek / observatieverslag

inschrijfkosten, intake(gesprek), eenmalig

€ 65,00

begeleiding na onderzoek, in overleg

betalingswijze
U ontvangt een factuur of een machtigingsformulier voor maandelijkse afschrijving.

afspraken gesprek en testen
De tijd voor gesprekken worden in overleg met de orthopedagoog gemaakt. Bij tijdig verzetten van afspraken worden geen kosten in rekening gebracht. Bij
afmelding op de dag zelf wordt zo nodig een vergoeding van € 40,00 in rekening gebracht.

VERGOEDE ZORG - Jeugdzorg (voorheen GB-GGZ))
□ diagnostiek, consult, coaching, training

€ 85,00 per uur

Zorg voor kind en jeugd valt onder verantwoordelijkheid van de gemeenten. Onderzoek of psychologische hulp (waaronder weerbaarheidstraining) kunnen
vergoed worden, overleg dit met de huisarts. Een verwijsbrief is nodig van uw huisarts, CJG of een jeugdarts. Deze moet voorzien zijn van: verwijzing, hulpvraag*
en/of diagnose van DSM, AGB code huisarts, handtekening huisarts.
*een beschrijving van de hulpvraag of (vermoeden van) een DSM classificatie (ADD, ADHD, PDD-NOS, autisme (ASS), angststoornis; denk aan problemen op
gebied van: concentratie, werkhouding, stemming, zelfbeeld, zelfvertrouwen, paniek, depressie, psychosomatische klachten.

Het is mogelijk dat zorgverzekeraars, afhankelijk van de polis, een deel vergoeden vanuit de aanvullende verzekering . Wij adviseren u om altijd
zelf na te gaan wat vergoed wordt door uw eigen zorgverzekering. U kunt in dat geval uw factuur indienen bij uw eigen zorgverzekering.

Meppel, Zuideinde 28 C, Heerengracht 19

kantoor 0522-242500

Emmen, Van Schaikweg 22
info@educatie-plus.nl

www.educatie-plus.nl
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