
 

 

Hoe komen deze prijzen tot stand?  
 
Wanneer er geen behandelvraag is kunnen we uiteraard wel intelligentieonderzoek of psychologisch 
onderzoek doen. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van de inhoud en de kosten van 
psychologisch onderzoek bij de Kinderpraktijk. Uiteraard bekijken we per kind welke onderzoeken nodig 
zijn. De orthopedagoog bespreekt samen met u als ouders de inhoud en de kosten van het onderzoek.  
 
Intelligentieonderzoek 
De kosten van het onderzoek zijn als volgt opgebouwd:  

Intakegesprek met ouder(s)/verzorger(s) 1 uur 

Afname van het onderzoek 3 uur 

Voorbereiding, contact met school, uitwerking 
en opmaken rapportage 

3 uur 

Adviesgesprek met ouders(s)/verzorger(s) 1 uur 

 8 uur x € 75,-                                                    € 600,- 

 
Neuropsychologisch onderzoek 
De kosten van het onderzoek zijn als volgt opgebouwd:  

Intakegesprek met ouder(s)/verzorger(s) 1 uur 

Afname van het onderzoek 3 uur 

Voorbereiding, contact met school, uitwerking 
en opmaken rapportage 

4 uur 

Adviesgesprek met ouders(s)/verzorger(s) 1 uur 

 9 uur x € 75,-                                                    € 675,- 

 
Persoonlijkheidsonderzoek / Sociaal-emotioneel onderzoek 
De kosten van het onderzoek zijn als volgt opgebouwd:  

Intakegesprek met ouder(s)/verzorger(s) 1 uur 

Afname van het onderzoek 2 uur 

Voorbereiding, contact met school, uitwerking 
en opmaken rapportage 

3 uur 

Adviesgesprek met ouders(s)/verzorger(s) 1 uur 

 7 uur x € 75,-                                                    € 525,- 

 
Didactisch onderzoek 
De kosten van het onderzoek zijn als volgt opgebouwd:  

Intakegesprek met ouder(s)/verzorger(s) 1 uur 

Afname van het onderzoek 2 uur 

Voorbereiding, contact met school, uitwerking 
en opmaken rapportage 

2 uur 

Adviesgesprek met ouders(s)/verzorger(s) 1 uur 

 6 uur x € 75,-                                                    € 450,- 

 



 

 

 
Studie- en beroepskeuzeonderzoek 
De kosten van het onderzoek zijn als volgt opgebouwd:  

Intakegesprek met jongere (evt. met ouders) 1 uur 

Afname van het onderzoek 2 uur 

Voorbereiding, contact met school, uitwerking 
en opmaken rapportage 

3 uur 

Adviesgesprek met jongere (evt. met ouders) 1 uur 

 7 uur x € 75,-                                                    € 525,- 

 
Uitgebreid psychologisch onderzoek  A 
Dit onderzoek kan bestaan uit: 

 Intelligentieonderzoek 

 Neuropsychologisch onderzoek 

 Persoonlijkheidsonderzoek / Sociaal-emotioneel onderzoek 
De kosten van het onderzoek zijn als volgt opgebouwd:  

Intakegesprek met ouder(s)/verzorger(s) 2 uur 

Afname van het onderzoek 6 uur (2 x 3 uur) 

Voorbereiding, contact met school, uitwerking 
en opmaken rapportage 

7 uur 

Adviesgesprek met ouders(s)/verzorger(s) 1 uur 

 16 uur x € 75,-                                               € 1200,- 

 
Uitgebreid psychologisch onderzoek B 
Dit onderzoek kan bestaan uit: 

 Intelligentieonderzoek 

 Studie- en beroepskeuzeonderzoek 

 Persoonlijkheidsonderzoek / Sociaal-emotioneel onderzoek 
De kosten van het onderzoek zijn als volgt opgebouwd:  

Intakegesprek met jongere (evt. met ouders) 2 uur 

Afname van het onderzoek 6 uur (2 x 3 uur) 

Voorbereiding, contact met school, uitwerking 
en opmaken rapportage 

6 uur 

Adviesgesprek met jongere (evt. met ouders) 1 uur 

 15 uur x € 75,-                                               € 1125,- 

 
 
 


