Tarievenlijst HIP Utrecht-Oost
2022-2023
BASISONDERWIJS
Dienst

Duur

Kosten

Bijlessen
Remedial Teaching
NIO-/citotraining
HIP4KIDS

60 minuten
45 minuten*
60 minuten
4x 1,5 uur per
maand
60 minuten

€45,00
€58,50
€45,00
€95,00

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

€58,50

€45,00

Faalangsttraining

* Het tarief voor een RT-les bedraagt €58,50 per les. Een les bestaat uit 45 minuten RT-tijd met de leerling en 15 minuten
voorbereidingstijd per les.
Voor een oudergesprek op HIP wordt €25,00 in rekening gebracht. Een oudergesprek op school behoort ook tot de
mogelijkheden. Deze zal apart in rekening gebracht worden tegen het geldende uurtarief voor Remedial Teaching.

VOORTGEZET ONDERWIJS
Dienst

Duur

Per maand

Huiswerkklas

2 dagen per
week
3 dagen per
week
4 dagen per
week
2 dagen per
week
3 dagen per
week
4 dagen per
week
5 dagen per
week

€265,00

Eenmalige
inschrijvingskost
en
€45,00

€345,00

€45,00

€385,00

€45,00

€399,00

€45 excl Peperklip
€95 incl Peperklip
€45 excl Peperklip
€95 incl Peperklip
€45 excl Peperklip
€95 incl Peperklip
€45 excl Peperklip
€95 incl Peperklip

Huiswerkklas
Huiswerkklas
Intensieve
huiswerkbegeleiding
Intensieve
huiswerkbegeleiding
Intensieve
huiswerkbegeleiding
Intensieve
huiswerkbegeleiding

€449,00
€525,00
€599,00

Indien de leerling na de 7de van de maand start, wordt voor de eerste factuur 75%, (vanaf de 8ste) 50%, (vanaf de 15de)
of 25% (vanaf de 22ste) van de maandelijkse kosten gehanteerd.
*Inschrijfkosten inclusief Peperklip, dit is een onderzoek speciaal ontwikkeld voor het onderwijs om de leervoorkeuren te
testen, zodat we dit in kunnen zetten bij de begeleiding. U ontvangt een uitgebreid verslag van dit onderzoek.
** Intensieve Huiswerkbegeleiding, hierbij worden de leerlingen 1 op 4 bijgestaan door zowel een alpha als een beta
begeleider. Dagelijks wordt de planning doorgenomen en het huiswerk gecontroleerd en overhoord. Ze mogen gebruik maken
van ons online planningssysteem dat ook toegankelijk is voor de ouders en waar wij iedere dag een verslag in schrijven. We
plannen oefentoetsen in en in de toetsweek ben je elke dag welkom.
** Huiswerkklas, is begeleiding 1 op 10. De leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor hun planning en kunnen zelfstandig
werken. Er kunnen vragen worden gesteld over de stof, maar er wordt niet nagekeken en overhoord. Wel kunnen de leerlingen
gebruik maken van ons online planningssysteem wat ook toegankelijk is voor de ouders.

VOORTGEZET ONDERWIJS
Dienst

Duur

Kosten

Eenmalige
inschrijvingskosten

Bijles reguliere vakken
Bijles klassieke talen
Studiecoaching
Faalangsttraining

60 minuten
60 minuten
60 minuten
60 minuten

€45,00
€45,00
€49,50
€58,50

€25,00
€25,00
€25,00
€45,00

Eenmalige
inschrijvingskosten
€25,00
€25,00
€25,00
€45,00

Tarievenlijst HIP Utrecht-Oost
MBO – HBO – WO
Dienst

Duur

Kosten

Bijles alle vakken*
Scriptiebegeleiding
Studiecoaching
Faalangsttraining

60 minuten
60 minuten
60 minuten
60 minuten

€45,00
€49,50
€49,50
€58,50

ONDERZOEK EN DIAGNOSTIEK
Dienst
Intelligentieonderzoek WISC-III*
Dyslexie Screeningsonderzoek *
Peperklip: inventarisatie van
leervoorkeuren (inclusief verslaglegging)
Studiekeuze traject(gratis intake met ouders
en leerling)

Duur
3 uur
45 minuten
30 minuten

Kosten
€495,00
€225,00
€95,00

3 x 1,5 uur (+intake,
eindgesprek en
eindrapportage)

€525,00

* Voor de onderzoeken geldt: de kosten zijn inclusief intakegesprek, verslaglegging en eindgesprek.
Voor deze en overige onderzoeken kunt u terecht bij HIP Diagnostiek en Advies: www.hipdiagnostiekenadvies.nl of stuur een
e-mail naar info@hipdiagnostiekenadvies.nl.

CURSUSSEN
Dienst
Brugklastraining*

Duur
5 x 1 uur

Kosten
€250,00

* Voor de brugklastraining geldt: deze training kan gekozen worden als losse training of als onderdeel van de
huiswerkbegeleiding (zie ‘Voortgezet Onderwijs’).

