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Ondersteunings-
pakketten

Versterken van de leerlingenondersteuning in de school door 
onderzoeken, observaties, HGPD en ambulante begeleiding. 



De afgelopen jaren hebben we ervaring 
mogen opdoen in een aantal samenwerkings-
verbanden rond vrijescholen. We konden een 
schoolpsycholoog afvaardigen in het team van 
experts verbonden aan het Zorg Advies Team 
(ZAT), tegenwoordig Ondersteuningsteam (OT) 
geheten. Daarnaast konden we de leerlingen-
ondersteuning in de school versterken door 
onderzoeken, observaties, HGPD en ambulante 
begeleiding. Omdat in deze teams en in de samen-
werkingsverbanden andere tarieven worden 
gehanteerd, hebben we gekeken of we ons aanbod zo 
vorm konden geven dat we effectief konden werken en 
de vrijescholen de leerlingenzorg vanuit de vrijeschool-
achtergrond konden geven die ze wensten. Het bleek 
een uitstekende werkwijze die zowel de school als ons 
erg beviel.

”Effectief werken en de vrije-
scholen de leerlingenzorg 
vanuit de vrijeschoolachtergrond 
gegeven die ze wensen.”

Pakket 1
  Pakket 1 bevat 45 uur per schooljaar tegen een tarief 

van 98,80 euro per uur.*  Voorwaarde is dat er mini-

maal 4 uur contacttijd is op een dag.

  Dit pakket kost € 4.446,-; er wordt geen btw gerekend 

(medische vrijstelling).

Pakket 2
  Pakket 2 omvat dezelfde inhoud, maar is qua omvang 

groter. Pakket 2 bevat 60 uur per schooljaar tegen een 

tarief van 93,60 euro per uur.*  Voorwaarde is dat er 

minimaal 4 uur contacttijd is op een dag.

  Dit pakket kost € 5.616,-; er wordt geen btw gerekend 

(medische vrijstelling).

Pakket 3
  Pakket 3 omvat dezelfde inhoudelijke mogelijkheden, 

maar heeft een nog iets grotere omvang. Pakket 3 

bevat 90 uur per schooljaar tegen een tarief van 88,40 

euro per uur.*  Voorwaarde is dat er minimaal 4 uur 

contacttijd is op een dag.

  Dit pakket kost € 7.956,-; er wordt geen btw gerekend 

(medische vrijstelling).

* Voor de besteding van de uren kan een keuze worden 

gemaakt uit verschillende diensten zie ‘Inhoud van de 

pakketten’.

Inhoud van de pakketten

Voor de besteding van de uren zijn er de volgende 

mogelijkheden:

•	 Algemene	onderzoeken	(12	uur).

•		 Intelligentie	onderzoeken	(ca.	4	uur,	geen	NIO).

•		 Observaties	in	de	klas	met	nabesprekingen	(ca.	3	uur).

•		 Handelingsgerichte	proces	diagnostiek	-	HGPD	

 (ca. 2 uur).

•		 Ambulante	begeleiding	(afhankelijk	van	de	vraag).

•	 Gedragsvragenlijsten	(ca.	1	uur).

•		 Kinderbesprekingen	bijwonen	(afhankelijk	van	de	vraag).

•		 Evaluatie	van	zorgtrajecten	(afhankelijk	van	de	vraag).

•	 			Ondersteunen	bij	het	invullen	van	OPP’s	(afhankelijk	van	

de vraag).

•		 	Inhoudelijke	thema’s	zoals	ADHD,	Hoogbegaafdheid,	

	 Autisme	verwante	stoornissen	e.d.	bespreken	in	teamver	

 band (afhankelijk van de uitvoering).

•		 Lerarenspreekuur	(afhankelijk	van	de	uitvoering).

•		 	Telefonisch	consult	voor	IB’er	of	klassenleerkracht	

 (afhankelijk van de uitvoering)

Het	afgenomen	pakket	geldt	voor	het	(school)jaar.	

Bij	onderbesteding	wordt	aan	het	eind	van	het	(school)jaar	

het	resterende	bedrag	in	rekening	gebracht.	Bij	overbesteding	

geldt het tarief van het geldende afgenomen pakket.

Meer informatie en/of een offerte op maat

Gea	Weeren

M  (06) 13 23 49 19

E		 g.weeren@bvs-schooladvies.nl

U kunt ook een bezoek brengen aan onze website. 

Hier	vindt	u	ons	complete	aanbod	

www.bvs-schooladvies.nl

Financiering

Vaak is er een mogelijkheid om deze specifieke zorg 

door het samenwerkingsverband te laten bekostigen. 

Zeker in de transitie naar passend onderwijs en in de 

jeugdzorg is er een valide argument om een deel van het 

budget	aan	eigen	leveranciers	te	besteden.	Wij	kunnen	

bij afname van meerdere uren ons tarief naar beneden 

bijstellen.	We	kunnen	deze	vorm	van	werken	ook	aan-

bieden op uw school.

Uit de praktijk
Er	is	een	schoolleider	die	de	uren	heeft	verdeeld	over	

vijf	(studie)dagen.	Er	worden	in	de	ochtend	drie	leerlin-

gen uit verschillende klassen geobserveerd en besproken 

(met de betreffende leerkracht). De uitkomsten worden 

’s	middags	verder	besproken	in	het	hele	team	en	is	er	

aandacht voor achtergronden van deze problema-

tiek	zowel	vanuit	het	mensbeeld	als	regulier.	Elke	

studiedag heeft daarnaast een specifiek thema: 

constituties, het te open kind of het overbeweeg-

lijke	kind,	(ADHD-	ASS)	etc.	Alle	studiedagen	

worden afgesloten met een etentje.

Opties ondersteuningspakketten

We	hebben	een	drietal	pakketten	weten	

samen te stellen die voor uw school en het 

samenwerkingsverband zeer aantrekkelijk 

zijn	en	door	de	omvang	door	BVS-school-

advies te realiseren. De pakketten verschillen 

in	omvang	en	tarief.	Inhoudelijk	kunnen	ze	

dezelfde soort activiteiten omvatten. De 

inhoud van deze pakketten kan er ook voor 

zorgen dat u preventief werkt en altijd een 

vaste psycholoog aan uw school verbindt   

die u kan helpen met vragen rond de 

zorg binnen uw school. De uurbeste-

dingen	gelden	per	schooljaar.	Het	pak-

ket wordt per schooljaar afgenomen. 


