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• Kennismakingsgesprek 

Een kennismakingsgesprek/intake is kosteloos, mits u besluit gebruik te maken van de 

diensten van Klasse-RT. Besluit u na het kennismakingsgesprek/intake geen gebruik te 

maken van de diensten van Klasse-RT, dan wordt er € 60,00 in rekening gebracht. 

• Afmelden 

Als een begeleiding niet door kan gaan, gelieve dit tenminste 24 uur van tevoren te melden, 

anders is Klasse-RT genoodzaakt de sessie in rekening te brengen. De tijd is namelijk voor u 

of uw kind/de student gereserveerd. Uiteraard kan in goed onderling overleg bekeken worden 

of de afspraak op een ander moment in de desbetreffende week ingehaald kan worden.  

• Begeleiding op school 

Als de begeleiding op school plaatsvindt, zijn de ouders verantwoordelijk voor het annuleren 

van een afspraak.  

• Zorgarrangement 

Indien er sprake is van een zorgarrangement dan is de school verantwoordelijk voor het tijdig 

annuleren van een afspraak. 

• Factuur 

Aan het einde van de maand ontvangt u een factuur met het verzoek deze binnen 14 dagen 

na factuurdatum te voldoen.  

• Algemeen: 

Uurtarief (€ 60,00) wordt berekend voor: 

o Begeleiding na 18.00 uur 

o Onderzoeken 

o Opstellen en wijzigen van het handelingsplan. 

o Gesprekken met leerkrachten, ouders, verzorgers, etc. 

o Verslaglegging van onderzoeken, evaluatiemomenten, analyses, etc. 

o Verslaglegging via de e-mail. 

o Telefonische afspraken. 

o Reistijd bestemmingen buiten Nistelrode 
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Remedial Teaching 

Studiebegeleiding 

Examentraining 

Nederlands V-O 

Rekenen V-O 

Coaching 

Voor 18.00u:  €52,50 

Na 18.00u:  € 60,00 

Sessie van 45 

minuten 

Inclusief materiaal 

Remedial Teaching gecombineerd met Jungle 

Memory 

(werkgeheugentraining) 

€80,00 Sessie van 45 

minuten 

Inclusief materiaal 

Masterclass Citotoets  

(groepje van minimaal 2 en maximaal 5 leerlingen) 

€280,00 

 

6 lessen van 1 uur 

Inclusief materiaal 

Masterclass Citotoets  

(individueel) 

€52,50 Sessie van 45 

minuten 

Inclusief materiaal 

Cursus Op weg naar de brugklas 

(groepje van minimaal 2 en maximaal 5 leerlingen) 

€100,00 3 lessen van 1 uur 

Inclusief materiaal 

Cursus Op weg naar de brugklas  

(individueel) 

€175,00 3 lessen van 45 

minuten 

Inclusief materiaal 

Ik leer anders  

(individueel) 

€285,00 4 lessen van 45 

minuten 

Inclusief materiaal 

Workshop mindmappen, snellezen, 

geheugentechnieken   

(minimaal 4 personen) 

€27,50 p/p 1 uur 

Workshop mindmappen, snellezen, 

geheugentechnieken (individueel) 

Voor 18.00 €52,50 

Na 18.00 

€ 60,00 

Sessie van 45 

minuten 

Inclusief materiaal 
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Cursus Snel leren= leuk leren 

(Groepjes van minimaal 2 en maximaal 5 

leerlingen) 

€280,00 p/p 6 lessen van 1 uur 

Inclusief materiaal 

Cursus Snel leren=leuk leren 

(Individueel) 

€360,00 6 lessen van 45 

minuten 

Inclusief materiaal 

Neuro-motorisch onderzoek (reflexintegratie) 

Screening 

Diagnostisch onderzoek 

Verslaglegging, rapportlezing en start 

thuisprogramma 

Herhalingsonderzoek 

 

€60,00 

€200,00 

€110,00 

 

€80,00 

 

Per uur 

Totaal 

Totaal 

 

Totaal 

Visuele screening en training 

Verslaglegging 

Gesprek en oefeningen 

€60,00 

€60,00 

€30,00 

Per uur 

Per uur 

30 minuten 

Dominantiepatroon 

Onderzoek 

Verslaglegging 

Gesprek en oefeningen 

 

€60,00 

€60,00 

€60,00 

 

Per uur 

Per uur 

Per uur 

Beweeg je wijs met paarden 

Paardencoaching 

Rekenen 

Taal 

 

€75,00 

€75,00 

€75,00 

Sessie van 45 

minuten 

 

 

 


