
HUISWERK PLUS
TARIEVEN           Emmen 2022-2023  
vanaf augustus 2022 t/m maart 2023

HUISWERKBEGELEIDING,   per maand per maand

 2 middagen per week € 275,00

 3 middagen per week € 325,00

 4 of 5 middagen per week € 375,00

BRUGKLASBEGELEIDING,   per maand per maand

 2 middagen per week € 225,00

 3 middagen per week € 285,00

 4 middagen per week € 350,00

Inschrijfkosten / kosten voorzieningen   

€ 55,00

€ 27,50

adviesgesprek- zonder vervolg begeleiding      € 45,00

ONTWIKKELINGSBEGELEIDING / orthopedagogische ondersteunende begeleiding
Vanuit de Jeugdzorg of met PGB - ambulante jeugdhulp, onder leiding van orthopedagoog of psycholoog

EXTRA KOSTEN  - optioneel - in overleg

Studie-keuze-coaching,   per traject   

profielkeuzecoaching / mbo keuzetrafect € 175 / € 375
twijfel-traject / geen idee-traject € 385 - € 615
locatie Meppel  
  
ONDERZOEK & Training  - zie Educatie Plus Diagnostiek en behandeling

Basis GGZ en  Jeugdhulp - vergoede zorg (verwijzing)

Diagnostiek en advies: (niet vergoede zorg) dyslexie, dyscalculie, pedagogisch-didactisch -  psychologisch onderzoek

Intelligentieonderzoek, capaciteitenonderzoek / niveaubepaling , ontwikkelingstest (IDS-2)

Oplossingsgerichte gesprekken, bv. bij onderpresteren, laag zelfbeeld, zelfvertrouwen, motivatie

betalingswijze
Via een machtiging wordt het bedrag maandelijks, achteraf, automatisch afgeschreven.
Op alle opdrachten zijn algemene voorwaarden van kracht vermeld in de overeenkomst aanmelding .

INFORMATIE / AANMELDING

locatie Van Schaikweg 22, 7811 KJ Emmen telefoon 0591-799712       info@educatie-plus.nl

Huiswerk Plus Studiebegeleiding & Educatie Plus Orthopedagogiek - Meppel  Emmen  Coevorden - 
Educatie Plus is opgericht in 1990, lid van de LVSI 

Zorg voor kind en jeugd valt onder verantwoordelijkheid van de gemeenten. Orthopedagogische begeleiding of psychologische hulp  kan vergoed worden, 
overleg dit met de huisarts. 

intake; online test; 3 /4 sessies; keuze advies en KEUZEGIDS

of Zoom studiekeuze traject; eindgesprek op locatie
 

(intake & online test) ;2 sessies; korte rapportage

Inschrijfkosten, inclusief intakegesprek, kosten voorzieningen, inclusief 
leerstrategie-inventarisatie                                                                                 

 bij aanmelding - eenmalig

Kosten voorzieningen oud-leerling / aanmelding nieuw schooljaar eenmalig

per half uur

Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact opnemen, telefonisch of per mail.

of locatie   esdalcollege@educatie-plus.nl www.educatie-plus.nl

www.lvsi.nl

op basis van uurtarief: € 65,00
Tussentijds (evaluatie) gesprek, uitgebreid mailcontact. Leerlingen met een leerstoornis of achterstand op bepaald (vak)gebied kunnen te maken krijgen met 
extra kosten voor individuele begeleiding of advies onderzoek,                    

Consult, coaching, training, begeleiding,  individueel per uur (45 min) € 65,00
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