
  

Tarievenlijst   HIP   Driebergen   2021   -   2022   
  
  

VOORTGEZET   ONDERWIJS   GROEPSLESSEN   
  

  
*    Voor   de   inschrijvingskosten   geldt:   dit   bedrag   is   inclusief   het   intakegesprek,   afname   van   de   Peperklip   (inventarisatie   
van   leerstijl   voorkeuren),   ouder-   en   school   gesprekken   gedurende   het   hele   schooljaar,   online   rapportage   en   
administratieve   registraties.   
**   bij   een   huiswerkklas   abonnement   is   de   leerling   zelf   verantwoordelijk   voor   zijn   of   haar   planning   en   wordt   HIP   
ingezet   als   stille   studieplek   waar   inhoudelijke   vragen   over   de   stof   kunnen   worden   gesteld.   Er   worden   geen   
oefentoetsen   gemaakt.     
  
  

VOORTGEZET   ONDERWIJS   INDIVIDUELE   LESSEN   
  

  
***de   eindexamentraining   is   een   oefening   voor   een   examen   waarbij   het   examen   gemaakt   wordt   zoals   op   school   
en   helemaal   nagekeken   en   besproken   met   een   docent   zodat   er   een   goed   beeld   ontstaat   wat   er   nog   geleerd   moet   
worden.   

  

  

Dienst   Duur   Kosten   Eenmalige   
inschrijvingskosten*   

Huiswerkbegeleiding   3   dagen   per   week   € 495,-   € 95,-   

Huiswerkbegeleiding   4   dagen   per   week   € 595,-   € 95,-   

Huiswerkbegeleiding   5   dagen   per   week   € 625,-   € 95,-   

Huiswerkklas**   3   dagen   per   week   €   240,-   €   45,-   

Huiswerkklas**   4   dagen   per   week   €   295,-   €   45,-   

Brugklastraining   5x   1   uur   €   135,-     €   25,-   

Brugklastraining   i.c.m.   3   
dgn   huiswerkbegeleiding   

min.   4   maanden   
  

€   495,-   +   eenmalig   €   99   
voor   BKT   

€   25,-   

Brugklastraining   i.c.m.   4   
dgn   huiswerkbegeleiding   

min.   4   maanden   
  

€   595,-   +   eenmalig   €   99   
voor   BKT   

€   25,-   

LEF   Groepstraining,   
leren   omgaan   met   
faalangst   (max   4   pers.)   

5   bijeenkomsten   
1,25   uur   

€   275,-   €   25,-   

Dienst   Duur   Kosten  

Bijles   reguliere   vakken   60   minuten   €  39,50   

Bijles   klassieke   talen   60   minuten   €  45,-   

Studiecoaching   60   minuten   €   45,-   

LEF   training   (leren   
omgaan   met   faalangst)   

60   minuten   €  58,50   

Eindexamentraining     1   dag   van   10:00-15:00   ***   v.a.   €  95,-   

Studiekeuzebegeleiding   5   bijeenkomsten   van   1   uur   €   475,-   



  

Tarievenlijst   HIP   Driebergen   2021   -   2022 
  

  

MBO    –    HBO    –    WO   INDIVIDUELE   LESSEN   
  

  
  

BASISONDERWIJS   LESSEN   EN   TRAININGEN   
  

  
*    Voor   de   RT   geldt:   eenmaal   per   schooljaar   wordt   er   een   handelingsplan   geschreven.   De   kosten   hiervoor   bedragen   
€ 55,00.   Voor   een   oudergesprek   op   HIP   wordt    € 25,00   in   rekening   gebracht.   Een   oudergesprek   op   school   kan   ook,   
deze   zal   apart   in   rekening   gebracht   worden   tegen   het   geldende   uurtarief   voor   Remedial   Teaching.   Een   RT-les   bestaat   
uit   45   minuten   RT-tijd   en   15   minuten   voorbereidingstijd   per   les.   **minimale   deelname   van   4   kinderen   per   groep.   
  
  

ONDERZOEK   EN   DIAGNOSTIEK   
  

  
*   Voor   de   onderzoeken   geldt:   de   kosten   zijn   exclusief   intakegesprek,   verslaglegging   en   eindgesprek   en   worden   
uitgevoerd   door   een   orthopedagoog.   
  

  

  

Dienst   Duur   Kosten   

Bijles   alle   vakken   60   minuten  € 45,00   

Bijles   tweedegraads   docent   60   minuten   €   58,50   

Scriptiebegeleiding   60   minuten  € 45,00   

Studiecoaching   In   overleg   € 45,00   

LEF   training,   leren   omgaan   met   faalangst   60   minuten  € 58,50   

Dienst   Duur   Kosten  Eenmalige   
inschrijvingskosten   

Bijlessen   60   minuten   € 45,-   € 25,-   

Remedial   Teaching   50   minuten   € 58,50   € 45,-   

NIO-/Citotraining   60   minuten   € 45,-   € 25,-   

HIP4KIDS   groepsles**   4x   1,5   uur   per   maand    €   95,-   per   maand   €   25,-   

LEF   Training   60   minuten   € 65,-   €   45,-   

LEF   Groepstraining   5   bijeenkomsten   €275,-   €   25,-   

Dienst   Duur   Kosten   

Intelligentieonderzoek   WISC-III*   3   uur   € 495,-   

Dyslexie   Screeningsonderzoek   *   1,5   uur   € 225,-   

Peperklip:   inventarisatie   van   leervoorkeuren   
(inclusief   verslaglegging)   

30   minuten  € 95,-   


