
 

 
Tarieven Twente 
Basisonderwijs 
  

Remedial Teaching Cito-training Bijlessen 

Kosten  €52,50* €45,00 €43,50 

Duur 50 minuten 60 minuten 60 minuten 

Eenmalige inschrijvingskosten €35,00 €25,00 €25,00 

* Voor de RT geldt: eenmaal per schooljaar wordt een handelingsplan gemaakt voor de leerlingen. De kosten hiervoor bedragen €55,00. 
Voor een oudergesprek op HIP (30 minuten) wordt €25 in rekening gebracht. Een oudergesprek op school behoort eveneens tot de 
mogelijkheden. Deze zal apart in rekening worden gebracht tegen het geldende uurtarief voor Remedial Teaching. 
  
 
Voortgezet onderwijs 
  

Huiswerkbegeleiding Bijlessen 

 
2 dagen per week: €340,00 p/m Reguliere vakken €39,50 per uur 

 
3 dagen per week: €390,00 p/m Klassieke talen €52,50 per uur 

 
4 dagen per week: €435,00 p/m 

 

 
5 dagen per week: €475,00 p/m 

 

Eenmalige inschrijfkosten €175,00* €25,00 

* De eenmalige inschrijfkosten zijn inclusief:  
- Intakegesprek 
- Ouder- en schoolgesprekken gedurende het hele schooljaar 
- Eindgesprek 
- Administratieve registratie 
- Study Assist: online planningssysteem 
 

  
 

 

 

 



 
 

 

MBO - HBO - WO 

 
Scriptiebegeleiding Bijlessen alle vakken 

Kosten  € 50 per uur €42,50 per uur 

Duur in overleg in overleg 

Eenmalige inschrijvingskosten geen geen 
 

 

Studiebegeleiding *  2 dagen per week - € 290 per maand  
 

3 dagen per week - € 310 per maand  
 

4 dagen per week - € 345 per maand 
 

10 middagen studiebegeleiding - € 300  
* Voor studenten die een rustige plek willen om te leren, én concrete hulp bij de aanpak en planning van een lastig tentamen, een druk 
semester of een uitdagend studiejaar. 
 
Trainingen 
  

Eindexamentraining* Eindexamentraining voor leerlingen uit de 
huiswerkbegeleiding* 

Kosten  €595,00  €395,00 

Duur 10  dagen van 10:00-15:00 uur 
Voor de eindexamentraining geldt: het 
aantal dagen en welke vakken is aan de 
leerling en de ouders  

10  dagen van 10:00-15:00 uur 
Voor de eindexamentraining HIP-leerling geldt: als een 
leerling minimaal twee dagen huiswerkbegeleiding 
krijgt op HIP, dan geldt dit tarief voor de 
eindexamentraining.  

Eenmalige 
inschrijvingskosten 

geen geen 

* Eindexamentraining ook mogelijk voor herkansingen of tijdens de examenperiode 
 
Onderzoeken 
  

Dyslexie 
screeningsonderzoek 

Peperklip: meervoudige intelligentie en leerstijlen onderzoek (inclusief 
verslaglegging) 

Kosten € 125,00 €95,00 

Duur ±1,5 uur  ±1 uur  
* De kosten voor de Dyslexie-onderzoeken zijn exclusief intakegesprek, verslaglegging en eindgesprek. 
 



 
 

 
 
 
 
Cursussen 
 

Cursus Leren-Leren / 
Brugklastraining 

Cursus 
Nederlands 

Cursus rekenen 
2F + 3F 

Cursus 
mindmappen 

Kosten  €195,00 €195,00 €195,00 €195,00 

Duur 6 avonden à 1,5 uur 6 avonden à 1,5 
uur 

6 avonden à 1,5 
uur 

4 of 5 avonden à 1,5 
uur 

Eenmalige 
inschrijvingskosten 

geen geen geen geen 

 
 


