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Tarieven  

 

Dienst Tarief 
(vrij van btw) 
 

Intelligentieonderzoek  - basisafname 
 
Basisafname IQ-test (WISC-V of IDS-2), telefonisch voor- en nagesprek met 
ouder, korte rapportage met testresultaten (totaal IQ en subtestscores), 
observaties en beantwoording van de onderzoeksvraag.   
Een basisafname is alleen geschikt als er bijvoorbeeld een IQ-meting nodig is 
voor toelating tot een plusklas, een eerste indicatie of een second opinion 
gewenst is, en er geen bijzonderheden zijn of verwacht worden.  
 

€ 425,- 

Intelligentieonderzoek  - volledige afname 
 
Volledige afname IQ-test, telefonisch voorgesprek en een telefonisch of  
persoonlijk nagesprek, uitgebreid verslag met testresultaten (totaal IQ, 
indexscores en subtestscores), observaties, beantwoording van de 
onderzoeksvraag en handelingsgerichte adviezen. Deze afname voldoet voor 
de toelatingsprocedure tot bijvoorbeeld Omnio-onderwijs. 
We raden in de meeste gevallen deze volledige testafname aan.  
 

€ 675,- 
 
 
 
 

Overleg met of observatie op school 
 
De kosten van een observatie of overleg met school zijn afhankelijk van de 
duur en de locatie (reistijd en reiskosten). Deze zijn gebaseerd op het uurtarief 
van € 95,- en een kilometervergoeding van € 0,30 per km. Reistijd brengen wij 
in principe niet in rekening, tenzij we langer dan een half uur enkel reizen; dan 
maken we hier van tevoren afspraken over.  
 

€ 95,- p/uur 
 
 
 
reiskosten 
€ 0,30 p/km  

Executieve vaardigheden 
 
Onderzoek naar de cognitieve basisprocessen, zoals cognitieve flexibiliteit, 
aandacht, respons-inhibitie, geheugen en planning. 
 

Afhankelijk 
van de vraag 
tussen 
 € 150,- en 
 € 500,-. 
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Sociaal-emotionele vaardigheden 
 
Onderzoek bij het kind zelf naar het herkennen en reguleren van emoties, en 
de wijze waarop het kind sociaal handelt (IDS-2 sociaal-emotionele 
vaardigheden). 
Onderzoek in te vullen door ouders en/of leerkracht betreffende het sociaal-
emotionele gedrag van kinderen.  
Alleen de ouder(s) of de leerkracht vullen een lijst in……………………………………….. 
Zowel de ouder(s) als de leerkracht vullen een lijst in………………………………………. 
Compleet onderzoek (onderzoek kind plus ouder- én leerkrachtlijst)………………. 

 
 
 
 
€ 150,- 
 
 
€ 100,- 
€ 150,- 
€ 275,- 
 

Persoonlijkheidsvragenlijst 
Ouder(s) en/of leerkracht vullen een vragenlijst in over hun kind. Op basis 
hiervan wordt een persoonlijkheidsbeschrijving opgesteld.  
Alleen de ouder(s) of de leerkracht vullen een lijst in……………………………………….. 
Zowel de ouder(s) als de leerkracht vullen een lijst in……………………………………….  
 

 
 
 
€ 125,- 
€ 200,- 

Probleemanalyse 
De duur van een probleemanalyse is afhankelijk van de complexiteit van het 
probleem.  
Bijkomend onderzoek wordt conform de onderzoekstarieven in rekening 
gebracht.  
 

 
 
€ 95,- per uur  

Adviesgesprek 
Op basis van uurtarief. 
 

 
€ 95,- 
 

Scholing 
Lessen psychologie, workshops en trainingen op basis van offerte. 
Actuele prijzen van trainingen en workshops op open inschrijving zijn te vinden 
op onze website www.psychologieindeklas.nl 

 
op basis van 
offerte 
 
 
 
 

 

 


