
 
 

        
      

Overzichten tarieven   
 
 

*Verlenging is mogelijk van 2 keer tot maximaal 8 keer, tarief per keer €62,50. 
**Bij volwassenen is het RID verplicht BTW in rekening te brengen 
 

Dyslexie basisschoolleerlingen 
Dyslexie diagnostiek (14,5 uur) € 1.196,25 
Dyslexie diagnostiek verkort (11,5 uur)  € 948,75 
Heronderzoek dyslexie t.b.v. diagnose (7 uur)  € 577,50 
Nulmeting (1 uur)  € 82,50 
 
Gramma behandeling  € 82,50 
Gramma Ster behandeling  € 82,50 
Terug naar Gramma traject 4x   € 330,00 
Terug naar Gramma traject 8x  € 660,00 
Follow-up (60 minuten)  € 82,50 
Follow-up (120 minuten)  € 165,00 
 
Dyscalculie basisschoolleerlingen 
Dyscalculie diagnostiek (13 uur)  € 1.072,50 
Dyscalculie diagnostiek verkort (10 uur)  € 825,00 
Dyscalculie diagnostiek bij vergoed dyslexie onderzoek (5 uur)  € 412,50 
Dyscalculie/dyslexie diagnostiek gecombineerd (20 uur)  € 1.650,00  
Dyscalculie behandeling  € 62,50 
 
Intelligentie diagnostiek tot 16 jaar 
IQ diagnostiek, ouder als aanvrager (6 uur) € 495,00 
IQ diagnostiek, school als aanvrager (6,5 uur) Op aanvraag 
 
Individueel Psychologisch diagnostiek (IPO) groep 6, 7 en 8 
IPO, ouders als aanvrager (7 uur) € 577,50 
IPO, school als aanvrager (7,5 uur) Op aanvraag 
 
Leerlingen basisonderwijs cursusaanbod 
Spelling in de basis per traject 6x € 375,00 
Spelling in de basis per traject 12x € 750,00 
Werk aan het woord per traject 10x  € 625,00 
Spelling in de diepte  € 750,00 
(combinatie Weet je wijzer en Puntjes op de i) per traject 12x   
Weet je wijzer per traject 6x € 375,00 
Puntjes op de i per traject 6x € 375,00 
 
Dyslexie leerlingen voortgezet onderwijs 
Dyslexie diagnostiek (16 uur) € 1.320,00   
Dyslexie diagnostiek verkort (13 uur) € 1.072,50 
 
Behandeling per 50 minuten  € 82,50 
Intake  € 97,00 
 
Dyscalculie leerlingen voortgezet onderwijs 
Dyscalculie diagnostiek (16 uur) € 1.072,50   
Dyscalculie behandeling € 62,50 

 
Dyslexie volwassenen (vanaf 18 jaar) en bedrijven 
Dyslexie diagnostiek (16 uur)  € 1.320,00 (excl. btw)** 
Dyslexie diagnostiek verkort (13 uur, op aanvraag)  € 82,50 per uur (excl. btw)** 
 
Behandeling per 50 minuten   € 82,50 (excl. btw)** 
Intake  € 97,00 (excl. btw)** 
      
 
 


