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Perspectiefonderzoek	
Wanneer een jeugdige niet thuis woont en er is onduidelijkheid over het toekomstperspectief, dan kan 
er een perspectiefonderzoek worden aangevraagd. In een perspectiefonderzoek wordt er te allen tijde 
in een multidisciplinair team samengewerkt, met twee orthopedagogen en een jeugdhulp specialist.  
Een perspectief onderzoek bestaat standaard uit: 
 

1) Intake met verwijzer aan de hand van de aanmelding; (0,5u) 
2) Dossierstudie en anamnese; (6u) 
3) 3x observatie; ouders, verblijfplek, school; (10u incl. reistijd en -kosten). 
4) Interview met betrokken belanghebbenden; (8u incl. reistijd en -kosten) 
5) Een verslag met daarin een tijdlijn, gezinsgeschiedenis, belangrijkste bevindingen, observaties, 

uitgewerkte interviews, conclusies en adviezen; (10u) 
6) Een gesprek waarin de resultaten en het advies worden besproken (1 uur) 

 
Aanvullende kosten (op maat); 

1) Indien gewenst kan handelingsgerichte diagnostiek worden toegevoegd;  
2) De aanvraag kan gericht zijn op meerdere kinderen uit 1 gezin; 
3) Het kan zijn dat er meerdere biologisch ouders betrokken zijn in 1 gezinssysteem;  
4) Reistijd en -kosten zijn inbegrepen. 

Indien er meer kinderen uit 1 gezin aangemeld worden, wordt er op maat een aanbod gedaan 
afhankelijk van de situatie. Indien er meerdere gezaghebbende ouders zijn, is het noodzakelijk dat er 
aparte verslagen worden geschreven i.v.m. de privacy en zodoende wordt de pakketprijs per kind 
gerekend.  
 
Een perspectiefonderzoek  voor 1 kind uit een gezin kost standaard, zonder aanvullende kosten: €3475,- 
 
Handelingsgerichte diagnostiek  
Bij Bij Elkaar kunnen kinderen tussen de 4 en 18 jaar aangemeld worden voor onderzoek om te kijken 
wat de mogelijkheden zijn op cognitief gebied en/of om eventuele ontwikkelings-, of gedragsproblemen 
vroegtijdig te kunnen signaleren. Bij de handelingsgerichte diagnostiek ligt de nadruk op het verkrijgen 
van een helder beeld over wat een jeugdige kan, de nadruk ligt niet op ‘verklaren van gedrag’, maar 
juist op ‘wat heeft dit kind nodig?’. Een standaard onderzoek bestaat (conform de beroepscode van het 
NvO) altijd minimaal uit: 
 
Standaardonderzoek: 

1) Intake op basis van aanmeldingsformulier (0,5 uur) 
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2) Afname van het onderzoek (3uur)1 
3) Een verslag met daarin de belangrijkste bevindingen, conclusies en adviezen (3 uur); 
4) Een gesprek waarin de resultaten en het advies worden besproken.  

 
Uitgebreid onderzoek: 

1) Anamnese en dossierstudie (1.5 uur) 
2) Intake (0.5 uur) 
3) Uitgebreid onderzoek (bijvoorbeeld een combinatie van standaardonderzoeken. Bijvoorbeeld; 

zowel intelligentie als sociaal- emotioneel). (5uur) 
4) Een verslag met daarin de belangrijkste bevindingen, conclusies en adviezen (3uur). 
5) Een gesprek waarin de resultaten en het advies worden besproken (1 uur).  

 
Standaardonderzoek: €650 
Uitgebreid onderzoek: €950 
 

Algemeen	
	
Uurtarieven	
Alle uurtarieven zijn exclusief eventuele BTW/ reiskosten.  
 
Behandeling 
Orthopedagoge(n), systeemtherapeut(en), hanteren een uurtarief van €95 per uur.  
 
Algemene	gezinsondersteuning	
€60 per uur 
 
Specialistische	begeleiding 
€75 per uur 
 
Reiskosten 

- Binnen Amsterdam. €50 per afspraak (heen en terug). Reiskosten: geen.  
- Buiten Amsterdam; €50 per uur. Reiskosten: €0,20 cent per km.  

 
 
 
 
 

 
1 Het kan gaan om een intelligentieonderzoek, of een uitgebreide school- of thuisobservatie, sociaal- emotioneel 
onderzoek, persoonlijkheidsonderzoek of onderzoek naar aandacht / concentratie.  
 


