B IJ Z O NDERE TA R I E VE N
(alle tarieven zijn exclusief eventuele BTW / Reiskosten)

REIS KOS TEN EN REISTIJD
•
•

Binnen Amsterdam. Reistijd: € 47,50 (= half uur) per afspraak
(heen- en terugreis).
Reiskosten: geen
Buiten Amsterdam. Reistijd: € 50 per uur. Reiskosten: € 0,20 per kilometer

KENN IS M AKING SG E SPRE K (H ALF UUR )
•

GRATIS (in dit gesprek wordt algemene informatie verstrekt over onze werkwijze en mogelijkheden)

AD VIES C ONSULT
•

€ 95 per uur

TEL EFON ISCH - / SKYPE - CONSULT (O UDER S EN KINDER EN VAN 12+)
•
•

€ 25 per consult (van 20 minuten), daarna 1 € per minuut
€ 65 voor een serie van 3 consulten (van 20 minuten)

E-M AIL ( OUDERS EN KINDE RE N VA N 12+)
•
•

€ 15 per e-mail
Voor een uitgebreidere mailsessie: neem vooraf contact met ons op voor een prijsafspraak!

B L OEIRU N NING
•
•

In groepsverband (maximaal 8 kinderen): € 120 voor 12 lessen van één uur
Individueel: € 60 per sessie van één uur

‘HOE OVER LE EF IK DE BRUG KLAS?’ (M INIM AAL 3, M AX IM A A L 8 KINDER EN)
•

€ 135 p.p. voor 3 bijeenkomsten van 1,5 uur (inclusief een cursusreader ad € 15,00 )

INFORM AT IE BIJE ENKO MST ‘H E LP, M IJ N KIND W O R DT P UB ER ’
( M INIMAAL 3, MAXIMAAL 8 O UDER S )
•

€ 50 p.p. voor een bijeenkomst van 2,5 uur.

W ORK S HOPS (INFORME ER NAAR H ET V O L L EDIG E AANB O D)
•
•

€ 275 voor een workshop van 1,5 uur (inclusief voorbereiding en materiaalkosten)
Voor speciale wensen en workshops op maat: neem contact op voor een prijsafspraak!

THEMA AVO NDEN OP MAAT VOO R O UDER S O F S CH O O L
•

Wij stemmen de avond graag zo goed mogelijk af op uw specifieke wensen.
Neem contact met ons op voor een invulling en prijs op maat!
info@buro-bloei.nl

OPVOED ONDE RSTE UNING
•		
		

Buro Bloei biedt een op maat gemaakt traject voor opvoedondersteuning.
Dit traject kost € 400 en bestaat uit:

PAK KET PAARS
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Intakegesprek (1 uur)
Observatie thuis (1 uur)
Formuleren van een persoonlijk advies (1 uur)
Tussentijdse telefonische evaluatie (30 minuten)
Evaluatiegesprek en eventuele bijstelling van de adviezen (1uur)

D IAGN OS T IEK

Bij Buro Bloei kunnen kinderen en jongeren tussen de 4 en 18 jaar geworden getest om te kijken wat hun
mogelijkheden zijn op leergebied, of om tijdig eventuele ontwikkelings-, of gedragsproblemen te signaleren.
Een onderzoek bij Buro Bloei is altijd handelingsgericht, dat wil zeggen dat de nadruk niet ligt op ‘wat er aan de
hand is’, maar veel meer op ‘wat het kind nodig heeft’. Een onderzoek bij Buro Bloei bestaat
(conform de beroepscodes van de NvO en het NIP) altijd minimaal uit het volgende (pakket groen):
PAKKET GROEN
1. 		
Intake op basis van aanmeldingsformulieren (0.5 uur)
2.		
Afname van het onderzoek1 (3 uur)
3.		
Een verslag met daarin de belangrijkste bevindingen, conclusies en adviezen (3 uur)
4. 		
Een gesprek waarin de resultaten en het advies worden besproken (1 uur)
1. Het kan gaan om intelligentieonderzoek, maar ook bijvoorbeeld om een uitgebreide school- of thuisobservatie,
sociaal-emotioneel onderzoek, persoonlijkheidsonderzoek, of onderzoek naar aandacht/concentratie.

B URO B L O EI BIEDT 2 AANVULLENDE S TA NDA A R DPA KKETTEN:
PAK KET RO O D
1. 		
2.		
3. 		
		
		
		
4.		
5.		

Anamnese en dossierstudie (1.5 uur)
Intake (0.5 uur)
Uitgebreid onderzoek (bijvoorbeeld een begaafdheidsonderzoek,
of een combinatie van de standaardonderzoeken, dus bijvoorbeeld:
intelligentie en een stukje sociaal- emotioneel, of aandachtsfuncties
en een beknopte indicatie van intelligentie) (5 uur)
Een verslag met daarin de belangrijkste bevindingen, conclusies en adviezen (3 uur)
Een gesprek waarin de resultaten en het advies worden besproken (1 uur)

PAKKET BLAUW
1. 		
Anamnese en dossierstudie (1,5 uur)
2. 		
Intake (0,5 uur)
3. 		
Uitgebreid onderzoek (zie pakket rood) (5 uur)
4. 		
Een verslag met daarin de belangrijkste bevindingen, conclusies en adviezen (3 uur)
5. 		
Een gesprek waarin de resultaten en het advies worden besproken (1 uur)
6. 		
Een evaluatiegesprek na 6-8 weken met daarna een bijstelling van de adviezen (2 uur)

D E PRIJ ZEN VAN DE V ERSCH ILLE ND E PA KKETTEN Z IJ N A L S V O L G T:
•		 PAKKE T PAARS (4,5 uur): € 400 (Normale prijs € 427,50. Korting € 27,50)

•		 PAKKET GROEN (7,5 uur): € 650 (Normaalprijs = € 712,50. Korting = € 62,50)
•		 PAKKE T ROO D (11 uur): € 935 (Normaalprijs = € 1045. Korting = € 110)
•		 PAKKET BLAUW (13 uur): € 1075 (Normaalprijs = €1235. Korting = € 160)

