
     

Tarievenlijst HIP Inschool RSG Slingerbos 
 
 

Basisonderwijs 
 

Dienst Duur Kosten Eenmalige 
inschrijvingskosten 

Bijlessen 60 minuten € 35,00 € 35,00 

Citotraining 60 minuten € 37,50 € 35,00 

Brugklastraining***  5x 1 uur als 
onderdeel van de 
huiswerkbegeleiding  

€99,00 exclusief 
kosten 
huiswerkbegeleiding 

- 
 

 

VOORTGEZET ONDERWIJS 
 

Dienst Duur Kosten Eenmalige 
inschrijvingskosten * 

Huiswerkbegeleiding 2 dagen per week € 195,00 € 45,00 

Huiswerkbegeleiding 3 dagen per week € 225,00 € 45,00 

Huiswerkbegeleiding 4 dagen per week € 250,00 € 45,00 

Huiswerkbegeleiding 5 dagen per week € 285,00 € 45,00 

Brugklastraining***  5x 1 uur als 
onderdeel van de 
huiswerkbegeleiding  

€99,00 exclusief 
kosten 
huiswerkbegeleiding 

- 
 

 

Indien de leerling na de 7e van de maand start, wordt voor de eerst factuur 75% (vanaf de 8ste). 50% (vanaf de 15 de) of 25% 
(vanaf de 22ste) van de maandelijkse kosten gehanteerd. 
* Voor de inschrijvingskosten geldt: dit bedrag is inclusief het intakegesprek, afname van de peperklip (inventarisatie van de 
leervoorkeuren), ouder- en school gesprekken gedurende het hele schooljaar, online rapportage en administratieve registraties. 
** Voor de inschrijvingskosten geldt: dit bedrag is inclusief het intakegesprek, afname van de peperklip (inventarisatie van de 
leervoorkeuren),ouder- en school gesprekken gedurende het hele schooljaar, online rapportage en administratieve registraties. 
*** De brugklastraining is optioneel binnen het abonnement voor de huiswerkbegeleiding. Deze wordt ook aangeboden als 
cursus zonder abonnement. (zie ‘cursussen’) 
 

VOORTGEZET ONDERWIJS 
 

Dienst Duur Kosten Eenmalige 
inschrijvingskosten 

Bijles reguliere vakken 60 minuten €35,00 €35,00 

Studiecoaching  60 minuten €45,00 €35,00 
Faalangsttraining 60 minuten €58,50 €35,00 

Eindexamentraining (ook 
voor herkansing) 

1 vak €65,00 

 
- 
 

 

Voor de eindexamentraining geldt: Op individuele afspraak 
 

Cursussen 
 

Dienst Duur Kosten 

Brugklastraining* 5 x 1,5 uur €150,00 

Leren leren** 5 x 1,5 uur €150,00 

Nederlands** 5 x 1,5 uur €150,00 

Mindmappen**  4 x 1,5 uur €125,00 
* Voor de brugklastraining geldt: deze training kan gekozen worden als losse training of als onderdeel van de 
huiswerkbegeleiding (zie ‘Voortgezet Onderwijs’). Deze cursus wordt aangeboden in groepsverband. 
** Voor de cursussen geldt: deze worden aangeboden in groepsverband. 


