Menukaart dienstverlening Praktijk La Croix 2020 - 2021
Praktijk La Croix is gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van leerproblemen en
leerstoornissen bij kinderen van de basisschool en het voortgezet onderwijs. Ons samenwerkingsverband
bestaat uit een ervaren multidisciplinair team: GZ-psychologen (BIG geregistreerd), psychologen,
(ortho)pedagogen, remedial teachers en leerkrachten.
In dit overzicht geven wij een beeld van wat wij kunnen bieden en tegen welke financiële voorwaarden.
Voor verschillende vormen van diagnostiek hanteren wij verschillende prijzen. Er is altijd mogelijkheid tot
maatwerkafspraken.

ONLINE-BEGELEIDING:

Praktijk La Croix verlegt haar grenzen buiten de
regio Amsterdam!

Begeleiding op afstand:
In verband met het Coronavirus wordt, volgens de huidige richtlijnen vanuit de overheid, zoveel mogelijk
vanuit huis gewerkt. Dit brengt nadelen, maar zeker ook voordelen met zich mee! Begeleiding kan nu
gegeven worden aan cliënten in heel Nederland: van Friesland tot Zuid-Limburg! De begeleiding kost
geen reistijd meer, want de cliënt hoeft niet meer op locatie te komen. Bovendien kan de cliënt in zijn of
haar vertrouwde omgeving werken. De begeleiders van Praktijk La Croix zijn inmiddels ervaren in het
geven van online begeleidingen. De 1 op 1 begeleiding tussen cliënt en begeleider vindt plaats door
middel van het inzetten van digitale middelen en diverse, online beschikbare, materialen.
Verschillende soorten begeleiding zijn op deze manier mogelijk, zoals: remedial teaching, begeleiding bij
een zwakke schakel in het intelligentieprofiel, begeleiding bij schoolwerk etc. Hieronder vindt u een
compleet overzicht van wat Praktijk La Croix te bieden heeft.

DIENSTVERLENING
BEGELEIDING &
BEHANDELING
Individuele begeleiding
(particulier gefinancierd)

Omschrijving

Kosten

Remedial teaching/ Cito-begeleiding

Een individuele les
duurt 50 minuten
(inclusief overdracht
naar
ouders/verzorgers).

Remedial teaching is individuele begeleiding die
afgestemd is op de specifieke
onderwijsbehoeften van de cliënt. De
begeleiding kan zich bijvoorbeeld richten op
technisch lezen, spelling, begrijpend lezen,
rekenen, studievaardigheden. Er wordt gebruik
gemaakt van verschillende remediërende
methodes en materialen. Tijdens de begeleiding
kan daarnaast aandacht besteed worden aan de
voorbereiding op de Cito-toetsen, die twee keer
per jaar in elke groep van de basisschool
worden afgenomen. De cliënt raakt vertrouwd
met de manier waarop een Cito-toets is
opgebouwd en versterkt de basisvaardigheden
die nodig zijn om passend bij de ontwikkeling te
presteren.

Begeleiding bij het schoolwerk (zowel
basisschool als middelbare school):

Individuele huiswerkbegeleiding is bedoeld als
extra ondersteuning bij het leren. De cliënt krijgt
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1 x 50 min per
week:
€ 225 per maand
2 x 50 min per
week:
€ 420 per maand
3 x 50 min per
week:
€ 610 per maand
losse les van 50
min:
€ 66 per keer

vakinhoudelijke ondersteuning bij de vakken
waar hij of zij moeite mee heeft. Hierbij wordt met
name gebruik gemaakt van de leermethodes van
school. Leerstof wordt uitgelegd, herhaald en
overhoord.

Dyslexiebegeleiding wanneer dyslexie reeds is
vastgesteld

losse les van 50
min:
begeleider in
opleiding:
45€ per keer

Deze begeleiding is bedoeld voor cliënten die al
in het bezit zijn van een dyslexieverklaring en
extra ondersteuning nodig hebben met
betrekking tot de dyslexie. Cliënten hebben dan
al gerichte technische lees- en
spellingbegeleiding gehad. Doel van deze
vervolgbegeleiding is dan ook de verworven
lees- en spellingvaardigheden te onderhouden
en verder uit te bouwen. Daarnaast wordt
aandacht besteed aan het leren omgaan met
dyslexie. Ook cliënten die een EED-behandeling
hebben afgerond en hun resultaten verder willen
verbeteren, kunnen profijt hebben van deze
vervolgbegeleiding.

Dyscalculiebegeleiding wanneer dyscalculie
reeds is vastgesteld

Deze begeleiding is bedoeld voor cliënten die al
in het bezit zijn van een dyscalculieverklaring en
extra ondersteuning nodig hebben met
betrekking tot de dyscalculie. Tijdens de
rekenbegeleiding wordt aandacht besteed aan
het vergroten van het getalbegrip en inzicht in
de getallenlijn, aan de verschillende
rekenprocedures en -strategieën en aan de
automatisering van de rekenvaardigheden.

Dyslexiebegeleiding bij verdenking dyslexie
(voor niet vergoede dyslexietrajecten)

Vergoede individuele
begeleiding

Wanneer er een verdenking van (niet ernstige)
dyslexie is, wordt gestart met een
niveaubepaling op het gebied van technisch
lezen en spellen om het huidige niveau van de
cliënt in kaart te brengen. Vervolgens wordt
gestart met gerichte begeleiding voor technisch
lezen en spellen. Spellingregels worden
overzichtelijk aangeboden en opgebouwd vanaf
de basis. Na 3 maanden vindt een korte
evaluatie plaats door middel van toetsing. Na 6
maanden (hardnekkigheidscriterium voor het
vaststellen van dyslexie) vindt opnieuw een
evaluatie plaats. Afhankelijk van de resultaten
wordt advies gegeven of vervolgonderzoek naar
dyslexie nodig is. Wanneer dan dyslexie wordt
vastgesteld zal een dyslexieverklaring worden
afgegeven.
Sommige cliënten krijgen begeleiding die
vergoed wordt vanuit de specialistische
jeugdzorg. Vanuit de zorgvraag die er ligt, wordt
een begeleidingsplan opgesteld met gerichte
doelen waaraan gewerkt zal worden tijdens de
begeleiding. Tijdens de begeleiding wordt
bijvoorbeeld gewerkt aan het verminderen van
faalangst, het helpen met de taakaanpak e.d.
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1 x 50 min per
week:
€ 305 per maand

Vergoeding vanuit
de Regio
Amsterdam

Dyscalculiescreening

Dyslexiescreening

Dyslexie-onderzoek

Screening d.m.v. de ZAREKI-R-NL. Dit is een
screeningsinstrument dat aangeeft hoe groot het
risico op dyscalculie bij een cliënt is.
Geschikt voor groep 5 tot en met de 2e klas VO.
Screening d.m.v. de DST. Dit is een
screeningsinstrument dat aangeeft hoe groot het
risico op dyslexie bij een cliënt is.
Geschikt voor kinderen en jongeren van 6;6 jaar
tot 16;6 jaar uit het BO en VO.
Onderzoek naar dyslexie middels diverse tests

Vergoede behandeling bij
ernstige enkelvoudige
dyslexie (EED)

Dyslexiebehandeling middels een gevalideerde
behandelmethode in de regio Amsterdam.

Begeleiding bij een grillig
intelligentieprofiel

In onze begeleiding richten wij ons op de
verbale leervoorkeur van het kind. Bij sommige
cliënten is er sprake van een groot verschil in de
verbale (talige) intelligentie en de performale
(ruimtelijk-visueel-handelend) intelligentie. Zij
kunnen hier dagelijks (op school) behoorlijk veel
hinder van ondervinden. Tijdens de begeleiding
wordt op de juiste manier op dit profiel
ingespeeld door of juist meer te verbaliseren of
juist de instructie meer op een visuele manier te
geven.
Bij andere cliënten is er sprake van een lage
verwerkingssnelheid waardoor zij bij meerdere
schoolse vaardigheden belemmerd worden.
Diverse behandelvormen, bijvoorbeeld:
cognitieve gedragstherapie, EMDR-therapie. Op
locatie van Praktijk La Croix. Zowel alle directeals indirecte- cliëntgebonden tijd wordt
berekend.

Behandeling

DIAGNOSTIEK
Intelligentie onderzoek
WISC V

Ontwikkelingsonderzoek

Neuropsychologisch
onderzoek

Sociaal-emotioneel of
persoonlijkheidsonderzoek

Onderzoek naar het algemene intelligentieniveau
en/of naar de onderliggende cognitieve
vaardigheden van de cliënt. Door middel van
testen van specifieke vaardigheden wordt een
beeld verkregen van het intellectueel niveau.
Individueel intelligentie onderzoek is mogelijk
aan de hand van een WISC-V. Ook bestaat de
mogelijkheid om een NIO af te nemen.
Onderzoek naar de kwaliteiten van de cliënt en
waar de cliënt moeite mee heeft. Onderzoek
wordt uitgevoerd door een psycholoog of
orthopedagoog. Tijdens het onderzoek doet de
onderzoeker samen met de cliënt verschillende
opdrachten, werkjes of spelletjes.
Onderzoek naar cognitieve processen
(aandacht, concentratie en geheugen) dergelijk
onderzoek kan worden ingezet als er sprake is
van vermoedens of aanwijzingen voor cognitieve
functiestoornissen.
Onderzoek naar het welbevinden en de
persoonlijkheidsopbouw van de cliënt
waaronder; de stemming, zelfwaardering,
impulsiviteit, behoefte aan spanning, sociale
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€303,75
€202,50
(begeleider in
opleiding)
€371,25
€247,50
(begeleider in
opleiding)
€750 zonder IQ test
€1000 met IQ test
Vergoeding vanuit
de Regio
Amsterdam of op
aanvraag
Vergoeding vanuit
de Regio
Amsterdam of op
aanvraag

€102,25
per uur

€600

Vergoeding vanuit
de Regio
Amsterdam of op
aanvraag
Vergoeding vanuit
de Regio
Amsterdam of op
aanvraag
Vergoeding vanuit
de Regio
Amsterdam of op
aanvraag

(pedagogisch) Didactisch
onderzoek

Uitgebreider onderzoek of
combinatie van onderzoek

vaardigheden, doorzettingsvermogen, zelfinzicht
en aanwezige coping mechanismen.
Onderzoek naar het huidige didactische niveau
van de schoolse vaardigheden van de cliënt. De
voorsprong dan wel achterstand op het gebied
van verschillende onderwijsdeelgebieden wordt
in kaart gebracht. Er wordt geobserveerd welke
leerstrategieën de cliënt inzet.
Een combinatie van bovenstaande onderzoeken
is ook mogelijk.

Voor meer informatie en/of vragen neem contact met ons op!
Karin Muller
k.muller@praktijklacroix.nl
06-36524606
Paula Meerburg
p.meerburg@praktijklacroix.nl
020-6724598
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Vergoeding vanuit
de Regio
Amsterdam of op
aanvraag
Vergoeding vanuit
de Regio
Amsterdam of op
aanvraag

