Tarieven per 1 januari 2016
Vijven & Zessen
Praktijk voor leren, gedrag en opvoeden
Uurtarieven zelfstandig gevestigde orthopedagogen
Algemeen uurtarief: € 95,-Dit tarief geldt voor eenmalig consult, diagnostisch onderzoek, behandeling en overige verrichtingen.
Volgt op een eenmalig consult geen verdere afname van diensten, worden alleen de kosten van dit
consultgesprek in rekening gebracht.
LET OP: Het niet verschijnen op een afspraak kost veel kostbare hulpverleningstijd. Als de afspraak niet
nagekomen kan worden, laat het ons dan zo spoedig mogelijk weten, in ieder geval meer dan 24 uur voor de
afspraak. In het geval u de afspraak niet nakomt, zijn wij genoodzaakt om de kosten bij u in rekening te
brengen. Dus voor absentie zonder berichtgeving en bij annulering minder dan 24 uur tevoren: volledig
uurtarief.
Diagnostisch onderzoek
Op basis van een intakegesprek wordt de hulpvraag onderzocht en het doel van onderzoek vastgesteld.
Voor dit intakegesprek wordt per reëel werkuur € 95,-- gerekend. Volgt op dit intake/adviesgesprek geen
verdere afname van diensten, worden alleen de kosten van dit gesprek in rekening gebracht.
De tarieven voor een diagnostisch onderzoek (bestaande uit een intakegesprek, informatie inwinnen,
dagde(e)l(en) onderzoek, uitwerking, rapportage en adviesgesprek) variëren afhankelijk van de omvang van het
onderzoek. De omvang is afhankelijk van de hulpvraag die in het intakegesprek wordt vastgesteld.
De volgende voorbeelden geven de mogelijkheden aan:
• Een volledig diagnostisch onderzoek (zoals capaciteiten, persoonlijkheid en schoolvorderingen) omvat
in de regel totaal ongeveer 16 uur en komt daarmee op € 1520,-• Een capaciteitenonderzoek WISC-III omvat in totaal 7 uur en komt daarmee op € 665,-• Een orthodidactisch onderzoek naar spellen, lezen en/of rekenen omvat in de regel 7 tot 10 uur en
komt daarmee op € 665,-- tot € 950,-• Een onderzoek naar dyslexie omvat in de regel 7 tot 10 uur en komt daarmee op € 665,-- tot € 950,-Dit is exclusief het (eventueel) afgeven van een dyslexieverklaring.
• Voor het afgeven van een dyslexieverklaring gekoppeld aan onderzoek gedaan door “Vijven en
Zessen”, wordt € 70,-- in rekening gebracht.
• Het afgeven van een dyslexieverklaring of andere verklaringen op basis van eerder gedaan onderzoek
door derden omvat 2 uren en komt daarmee op € 190,-• Een onderzoek naar dyscalculie omvat in de regel 7 tot 10 uur en komt daarmee op € 665,-- tot € 950,• Een onderzoek naar beroepskeuze omvat in totaal 6 uur en komt daarmee op € 570,-Behandeling
Een zitting bestaat uit 45 minuten contacttijd en 15 minuten administratietijd en dossiervorming.
Werkzaamheden t.b.v. de cliënt,
zoals huisbezoek/
thuisbehandeling e.d.

€ 95,--

Spoedbehandeling buiten de
gebruikelijke behandeluren
Ouder-kindbegeleiding uitgaande
van twee personen
Behandeling in groepen

€ 165,-€ 165,-per persoon
€ 50,--. per
bijeenkomst

Exclusief reistijd (€ 45,-- per uur) en kilometervergoeding
op basis van € 0,30 per kilometer.

90 minuten contacttijd en 15 minuten administratietijd
en dossiervorming
Zoals faalangsttraining en training sociale vaardigheden
(4-5 personen). Omvat intakegesprek, invullen
vragenlijst, groepsbehandeling en afsluitend gesprek.

LET OP: Het niet verschijnen op een afspraak kost veel kostbare hulpverleningstijd. Als de afspraak niet
nagekomen kan worden, laat het ons dan zo spoedig mogelijk weten, in ieder geval meer dan 24 uur voor de
afspraak. In het geval u de afspraak niet nakomt, zijn wij genoodzaakt om de kosten bij u in rekening te
brengen. Dus voor absentie zonder berichtgeving en bij annulering minder dan 24 uur tevoren: volledig
uurtarief.
Overige verrichtingen
Voor de overige verrichtingen (intake, consultatie, advies, oudergesprekken, begeleiding, coaching, advisering
aan derden en het geven van trainingen, ouderavonden, e.d.) wordt per reëel werkuur gerekend € 95,--.
Telefonisch consult en/of advies (± 15 minuten): € 25,-E-mail consult wordt gerekend per reëel gewerkte tijd à € 95,-- per uur.
Uurtarieven remedial teaching, huiswerk- en studietraining.
Op basis van een intakegesprek wordt de hulpvraag onderzocht en het doel van de begeleiding vastgesteld.
Voor dit intakegesprek wordt per reëel werkuur € 95,-- gerekend. Volgt op dit intake/adviesgesprek geen
verdere afname van diensten, worden alleen de kosten van dit gesprek in rekening gebracht.
Remedial teaching

Individuele begeleiding RT
Begeleiding in tweetallen RT
Begeleiding in groepen (3-5 personen) RT

Sessie 45 minuten
€ 60,00
€ 50,00 per persoon
€ 45,00 per persoon

Sessie 60 minuten
€ 80,00
€ 65,00 per persoon
€ 60,00 per persoon

Huiswerk- en Studiebegeleiding
Huiswerk- en Studiebegeleiding

€ 35,00 per keer.

Twee of meerdere keren per
week, maximaal 2 uur 30 minuten
per keer.

LET OP: Ook voor Huiswerk- en Studiebegeleiding geldt: voor absentie zonder berichtgeving en bij annulering
minder dan 24 uur tevoren: volledig tarief (€ 35,00).
Voor opzegging van de Huiswerk- en studiebegeleiding geldt een opzegperiode van 1 maand.

Verzekeringen
Het verzekeringstarief is sterk afhankelijk van de condities en tarieven die de verschillende
verzekeringsmaatschappijen hanteren. Geadviseerd wordt voorafgaand, aan het
onderzoek/behandeling/begeleiding of anderszins, hierover schriftelijk geïnformeerd te zijn.

