TARIEVEN

MET INGANG VAN 1 AUGUSTUS 2017
ORTHOPEDAGOGISCHE/PSYCHOLOGISCHE HULPVERLENING
Intakegesprek
€ 52,50
Indien dit gesprek tot onderzoek en/of behandeling leidt, wordt het
bedrag in de totale onderzoeks- en/of behandelingsraming
opgenomen.
Diagnostiek
Onderzoek is maatwerk. Daarom hanteren wij geen standaardtarieven
maar wordt tijdens het intakegesprek nauwkeurig nagegaan wat uw
hulpvraag is zodat wij op basis daarvan een goede raming van de
kosten kunnen maken. De opgegeven kosten zijn altijd inclusief het
intakegesprek,
het onderzoek, het verwerken van de
onderzoeksgegevens, het schrijven van het verslag, een mondelinge
nabespreking en de materiaalkosten.
Diagnostiek en behandeling van ernstige, enkelvoudige
dyslexie
Uitvoering volgens het protocol van de dyslexievergoedingsregeling:
volledige vergoeding volgens het tarief van de woongemeente.
Instituut Nijenkamp heeft met gemeenten in de regio’s Twente en
IJsselland contracten afgesloten over de uitvoering van deze regeling.
Orthopedagogische adviezen, psychologische consulten,
schoolbezoek
 per consult, bestaande uit 45 minuten contacttijd en
15 minuten voorbereiding en uitwerking
€ 95,Orthopedagogische, ondersteunende begeleiding
Deze vorm van begeleiding is maatwerk. Daarom hanteren wij geen
standaardtarieven maar wordt tijdens het intakegesprek nauwkeurig
nagegaan wat de hulpvraag is zodat wij op basis daarvan een goede
raming van de kosten kunnen maken. In een aantal gevallen (zoals
bijvoorbeeld bij vastgestelde stoornissen in het autistiforme spectrum
of bij AD(H)D) is vergoeding op basis van de Jeugdwet mogelijk.
Cogmed werkgeheugentraining

€ 850,-

Reiskosten
per blok van 30 minuten

€ 25,-

Vergoedingen
Als er sprake is van een (vermoeden van een) DSM-V stoornis wordt het
onderzoek en/of de behandeling in de meeste gevallen op basis van de
jeugdwet geheel vergoed door de gemeente waarin de cliënt woont.
Hiervoor is een verwijzing noodzakelijk van de huisarts, jeugdarts of
kinderarts naar de generalistische basis geestelijke gezondheidszorg
(GBGGZ), of een verwijzing via het gemeentelijke zorgloket (dit proces
kan per gemeente verschillend zijn).
In situaties waarbij er geen sprake is van een (vermoeden van een)
DSM-V stoornis komen de kosten voor eigen rekening, tenzij een
maatwerkvoorziening ingezet kan worden. Hiervoor is (bijna) altijd
overleg via het gemeentelijke zorgloket nodig.
Instituut Nijenkamp heeft met alle gemeenten in de regio’s Twente en
IJsselland een contract afgesloten. Cliënten blijven echter te allen tijde
zelf verantwoordelijk voor de kosten van de door hen afgenomen
diensten, ook als blijkt dat de woongemeente de kosten niet of niet
geheel vergoedt.

REMEDIALTEACHING

Het tarief is inclusief de contacttijd, lesvoorbereidingstijd, rapportage,
overlegtijd met ouders, school en evt derden
Remedial teaching, studiecoaching
 gebaseerd op 1 keer per week 45 minuten, per maand
€ 295,Remedial teaching, studiecoaching
 gebaseerd op 1 keer per week 60 minuten, per maand

€ 350,-

Remedial teaching, studiecoaching
 gebaseerd op 2 keer per week 45 minuten, per maand

€ 520,-

Remedial teaching, studiecoaching
 gebaseerd op 2 keer per week 60 minuten, per maand

€ 640,-

 éénjaarlijkse administratie- en materiaalkosten voor
remedial teaching, studiecoaching

€ 45,-

Voor remedial teaching op locatie wordt een toeslag op de normale
tarieven berekend op basis van de kilometerafstand van Instituut
Nijenkamp naar de plek van begeleiding. Deze toeslag bedraagt
10% voor een afstand van 1 tot en 15 kilometer en 15% voor een
afstand van 16 tot en met 30 kilometer (grotere afstanden op
aanvraag).
De afstand wordt berekend met behulp van de ANWB-routeplanner
volgens de kortste route.

STUDIEBEGELEIDING

Huiswerkbegeleiding
 op 4 of 5 dagen per week, per maand
 op 3 dagen per week, per maand

€ 550,€ 510,-

Huiswerkbegeleiding in examenjaar(4 vmbo, 5 havo, 6vwo)
 op 4 of 5 dagen per week, per maand
€ 575, op 3 dagen per week, per maand
€ 540,Bijles in combinatie met studiebegeleiding,
per 30 minuten

€ 22,50

Studiebegeleiding en studiebegeleiding in examenjaar op 1 of 2 dagen
per week is alleen mogelijk op aanvraag in bijzondere gevallen en
wordt berekend naar rato van de begeleiding op 3 dagen per week.
 éénjaarlijkse administratie- en materiaalkosten voor
studiebegeleiding en studiebegeleiding in examenjaar

€ 45,-

Bijles
 per klokuur

€ 49,50

 éénjaarlijkse administratie- en materiaalkosten
voor bijles

€ 25,-

Afspraken die minder dan 24 uur van tevoren worden afgezegd
worden in rekening gebracht.

Tariefswijzigingen in de loop van het cursusjaar voorbehouden. Betalingen uitsluitend per automatische incasso. Op alle
opdrachten zijn onze algemene voorwaarden van kracht die vermeld zijn op de achterzijde van het aanmeldingsformulier.
Verder zijn de algemene voorwaarden op te vragen via www.nijenkamp.nl

Instituut Nijenkamp en/of haar werknemers zijn aangesloten bij/erkend door de volgende instellingen/verenigingen

