Diagnostiek, advies en begeleiding op maat

Tarieven
Wij zijn (m.u.v. groepstrainingen) niet BTW - plichtig en zullen daarom geen
BTW berekenen over onze prijzen.
Omdat wij begeleiding op maat bieden, wordt het aantal uur vaak samen met u
bepaald.
Telefonisch kennismakingsgesprek

Gratis

(maximaal 30 minuten)

Uitgebreid intakegesprek

€ 130

(1,5 uur, los van een pakket)

Standaard consult

€85

(45 minuten en 15 minuten voorbereiding/verwerking)

Telefonisch/E-mail consult

€85 p.u.

(Consult langer dan 15 minuten)

Procesdiagnostiek traject 1(IQ, persoonlijkheid en/of
informatieverwerking, inclusief behandeling/psycho-educatie)

€1150

(Uitgebreide intake, 1 sessie van 2 uur, 6 sessies van 1 uur, verslaglegging en
adviesgesprek)

Procesdiagnostiek traject 2 (traject 1 plus 4 uur voor gesprekken
met ouders en op school tussendoor of achteraf)

€1450

(Uitgebreide intake, 1 sessie van 2 uur, 6 sessies van 1 uur, verslaglegging en
adviesgesprek en 4 uur voor extra gesprekken)

Psychologische begeleiding
(Uitgebreide intake, sessies op maat, evaluatiegesprek(ken))

Prijs in
overleg

Diagnostiek, advies en begeleiding op maat

Opvoedingsondersteuning
Streven naar kortdurende begeleiding (1-10 sessies)

Prijs in
overleg

Thuisobservatie

€450

Uitgebreide intake, thuisobservatie, observatieverslag, adviesgesprek

Schoolobservatie
Uitgebreide intake, schoolobservatie, observatieverslag, adviesgesprek

Prijs in
overleg

Annuleren
Mocht u verhinderd zijn, dan kunt u de afspraak tot 24 uur van te voren
kosteloos annuleren. Wanneer u binnen 24 uur voor de afspraak afzegt of niet
op de afspraak verschijnt, zullen wij de kosten in rekening moeten brengen.
Vanaf januari 2022 wordt nagenoeg uitsluitend gebruik gemaakt van
procesonderzoek. Dit betekent dat een kind meerdere momenten gezien wordt
en ondertussen al begeleiding krijgt. Hierdoor is de wachtlijst veel korter en
gaan de uren naar het kind en niet naar het verslag. Het verslag met
uitgebreide handelingsadviezen is nog steeds een onderdeel, maar de
beschrijving van de diagnostiek zal korter zijn, omdat ouders en kind al
meegenomen worden tijdens het proces. Hierdoor is er meer tijd voor het kind
en de ouders.

